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ديفوكل ةعبارلاو ةثلاثلا ةحنملاو ةيقرتلاب نوبلاطي

عاطقلا يفظؤم جاجتحإا يف%96 ةكراضشم دكؤؤت ةحضصلا يفظؤم ةيقيضسنت

ضصاوخلا ل نثتسست مل ةيطارقوريبلا
نييداسصتقلا نيلماعتملا لو

مارتحإاب ةلؤلا رمأاي لوألا ريزؤلا
 ءانبلا سصخر دؤقع ميلضست لاجآا

تهجو ةميلعت يف ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزؤلا أعد
ميلضستل ةينؤنأقلا لأجآلا مارتحا ىلإا ،ةيرؤهمجلا ةّلُؤل

لب˘ق ن˘م بب˘ضسم˘لا سضفر˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘ت وأا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا دؤ˘ق˘ع
ةعبأتملاو ةبأقرلا ةزهجأا طيضشنت عم ،ةضصتخملا ةطلضسلا
ةرازؤ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تح˘ضضوأاو .كلذ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘يرود˘˘لا
ح˘لأ˘ضصم ل˘ضصت ي˘ت˘لا سضئار˘ع˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘نو ه˘˘نأا ،ى˘˘لوألا
،نييدأضصتقا ني˘ل˘مأ˘ع˘ت˘مو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل ى˘لوألا ةرازؤ˘لا
دؤقع ريضضحتل ةينؤنأقلا لأ˘جآلا مار˘ت˘حا مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
،تأيلؤلاو تأيدلبلا سضعب لبق نم أهميلضستو ريمعتلا

تح˘ضضوأاو .ءأ˘ن˘ب˘لا ة˘ضصخر سصخ˘˘ي أ˘˘م˘˘ي˘˘ف أ˘˘م˘˘ي˘˘ضسلو
ةيطارقوريبلا ىلع ءأضضقلل يتأأت ةؤطخلا نأا ةميلعتلا

،ريمعتلا دؤقع ريضضحتب ةطبترملا تاءارجإلا فيفختو
ةينؤنأقلا لأجآلا مارتحا ةلؤلا ىلع بجؤتي هنأا أحضضؤم

خرؤؤملا51-91 مقر يذيفنتلا مؤضسرملا أهددحي يتلا

دؤقع مي˘ل˘ضست سصخ˘ي أ˘م˘ي˘ف،5102 يف˘نأ˘ج52 يف
ةطلضسلا لبق نم ببضسملا سضفرلا غيلبت وأا ريمعتلا
ىلع ةلؤلا عضضي نأا بجي ،سضرغلا اذهلو ،ةضصتخملا

.ةيرودلاو ةبضسأنملا ةعبأتملاو ةبأقرلا ةزهجأا ،مهاؤتضسم
يتأمؤلعم مأظن ءأضشنإا ىلإا ،أضضيأا ةميلعتلا ؤعدت أمك
وأا يلاؤلا ةيلوؤؤضسم تحتو ةيدلب لك ىؤتضسم ىلع
،ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ح˘م˘ضسي أ˘م˘ب ،بد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘لاؤ˘لا
ةجلأعمل مدقتلا ىدم ةعبأتم سسيل تأبلطلا يمدقمل

،نؤعط ميدقتب أضضيأا لب ،طقف ريمعتلا دؤقعل مهتأبلط
،سضرغلا اذهل سصضصخم˘لا ي˘نور˘ت˘كلإلا ناؤ˘ن˘ع˘لا ر˘ب˘ع
ريضضحت تاءارجإا ةنمقرب ،ةينأث ةلحرم يف مأيقلا اذكو
.تأفلملا

¥.h

تاءارجإلا طيسسبتو رامثتسسإلا خانم نيسسحتل

ةينورتكلإا ةباؤبل دعت ةراجتلا ةرازو
تاضسضسؤؤملا ءاضشنإاب ةضصاخ

ةرازؤ˘ب ة˘ي˘نؤ˘نأ˘ق˘لا نوؤؤ˘ضشلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘˘م ف˘˘ضشك
مؤضسرم دادعإا يف عورضشلا نع ريكب يدأهلا ةرأجتلا
ةباؤبلأب قلع˘ت˘ي زأ˘ج˘نإلا رؤ˘ط ي˘ف أ˘ي˘لأ˘ح ؤ˘ه يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ازهأج نؤكيضس يذلاو تأضسضسؤؤملا ءأضشنإل ةينورتكللا

.ه˘ب˘ضسح˘ب ة˘يرأ˘ج˘لا ة˘ن˘ضسلا ن˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
،ةيرئازجلا ءأبنألا ةلأكو عم هل راؤح يف ريكب حضضوأاو
عمجي ديحو كأبضش ةبأثمب دعتضس ةباؤبلا هذه نأا مؤيلا

لجضسلل ين˘طؤ˘لا ز˘كر˘م˘لا ح˘لأ˘ضصمو ةرازؤ˘لا ح˘لأ˘ضصم
ةفلكملا ةرادإلا حلأضصمو بئارضضلا حلأضصمو يرأجتلا
ي˘ت˘لاو ،ي˘عأ˘م˘ت˘جلا نأ˘م˘ضضلا ةرادإاو تأ˘ي˘ئأ˘˘ضصحإلأ˘˘ب
ةضسضسؤؤم ءأضشنإا يف ن˘ي˘ب˘غار˘لا  ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘ت˘م˘ل˘ل  ح˘م˘ضست
فيرعت مقر ىلع لؤضصحلا و دحاو ليجضستب مأيقلأب
ةؤ˘ط˘خ˘لا نأا ح˘ضضوأاو .كر˘ت˘ضشم˘لا م˘قر˘لا ى˘م˘ضسي د˘˘حاو
رأضسم عبتتل ةيفأفضشلا نم ديزملا ةحأتإا رأطإا يف بضصت
بنأج ىلإا ،ةينعم˘لا تأ˘ئ˘ي˘ه˘لا فر˘ط ن˘م تأ˘ضسضسؤؤ˘م˘لا
أمك .تاءارجإلا طي˘ضسب˘تو رأ˘م˘ث˘ت˘ضسلا خأ˘ن˘م ن˘ي˘ضسح˘ت

51-432  مقر يذيفنتلا مؤضسرملا ىلإا ريكب قرطت
نهملاو ةطضشنألا ةضسرأمم تأيفيكو طورضشل ددحملا
يذلاو ،يرأجتلا لجضسلا يف ديقلل ةعضضأخلا ةمظنملا
،تأضسضسؤؤملا ءأضشنإا ىلع نيلمأعتملاو بأبضشلا عجضشي
ةضصخر ميدقت نود مهتارأمثتضسا ةرضشأبم نم مهنيكمتو
ةطضشنأÓل ةبضسنلأب يرأجتلا لجضسلا يف ديقلل ةقبضسم
. ةننقملا

¥.h

يلوح يبرعلا دمحم ءاوللا ماهم ءاهنإا مت اميف

اضسيئر عؤبرق دارم ديمعلا
ةيرحبلا تاؤقلا ةدايق ناكرأل

مؤضسرم ةيمضسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردضص
يلؤح يبرعلا دمحم ءاؤللا مأهم هبجؤمب تيهنأا يضسأئر
يضسأئر مؤضسرم ردضصو .ةيرحبلا تاؤقلل ادئأق هتفضصب

تاؤقلل ادئأق حادم نب ظؤفحم ءاؤللا هبجؤمب نيع
أضسيئر عؤبرق دارم ديم˘ع˘لا ن˘ي˘عو .ة˘بأ˘ي˘ن˘لأ˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لا

.يضسأئر مؤضسرم بضسح ةيرحبلا تاؤقلا ةدأيق نأكرأل
¥.h
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ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا تف˘˘ضشك
ة˘˘ب˘˘ضسن نأا ،ة˘˘ح˘˘ضصلا ي˘˘ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م˘˘˘ل
يف˘ظؤ˘م˘ل ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حلا تأ˘ف˘قؤ˘لا
ىؤ˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ح˘˘ضصلا عأ˘˘ط˘˘ق
تغلب تأيلؤلا عيمج يفو ينطؤلا

نأ˘˘ي˘˘ب ح˘˘ضضوأاو .ة˘˘ئأ˘˘م˘˘لأ˘˘ب96
عأمتجل أعبت» هنأا سسمأا ،ةيقيضسنتلا
يذلاو قبأ˘ضسلا ي˘ن˘طؤ˘لا سسل˘ج˘م˘لا

ادعؤم يفنأج81 و71 يمؤي ددح

ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جأ˘˘ج˘˘ت˘˘حلا تأ˘˘ف˘˘قؤ˘˘ل˘˘ل

ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا ىؤ˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا

تأ˘˘ف˘˘قؤ˘˘لا نأا اد˘˘كؤؤ˘˘˘م ،ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا

تاذو ةيم˘ل˘ضس تنأ˘ك ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حلا

ي˘ف˘ظؤ˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘ب˘ل˘ط˘م ع˘بأ˘˘ط

تأقلزنا يأا ثدحت ملو ةحضصلا

اذ˘˘ه˘˘ل ةر˘˘ط˘˘˘ضسم˘˘˘لا ر˘˘˘طألا جرأ˘˘˘خ

ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف ق˘فو يذ˘لا جأ˘ج˘ت˘˘حلا

96 هيف ة˘كرأ˘ضشم˘لا ة˘ب˘ضسن تغ˘ل˘بو

نأا» ،هتاذ نأيبلا فأضضأاو .» ةئأملأب

ةيقيضسنت أه˘ب تمأ˘ق ي˘ت˘لا ةؤ˘ط˘خ˘لا

ق˘ضسن˘م˘لا أ˘ه˘ضسأار ى˘ل˘عو ة˘˘ح˘˘ضصلا

ربتعت ،نيدلا ردب يب˘ي˘ل˘ك ي˘ن˘طؤ˘لا

مهبلأ˘ط˘م ع˘فر ي˘ف ة˘ح˘جأ˘ن ةؤ˘ط˘خ

فيظؤلا نم جورخلا يف ةلثمتملا

يد˘˘عأ˘˘ضسم ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ،ي˘˘مؤ˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ليدعت ،ةيلآلا ة˘ي˘قر˘ت˘لا ،سضير˘م˘ت˘لا

كÓ˘˘ضسأÓ˘˘ل ي˘˘ضسأ˘˘ضسألا نؤ˘˘˘نأ˘˘˘ق˘˘˘لا
ةعبارلاو ةثلأثلا ةحنملا ،ةكرتضشملا
،يد˘عأ˘ق˘˘لا ر˘˘جألا ع˘˘فر ،د˘˘ي˘˘فؤ˘˘كل
فينضصت ،لأم˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘ضسح˘ت
ةيلآلا ةيقرت ،نأنضسألا ةحارج ءأبطأا
ةقأطب ليعف˘ت ،ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘لا ءأ˘ب˘طأÓ˘ل
نم أهري˘غو ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب ة˘ئأ˘م ءأ˘ف˘ضشلا
سضع˘˘بو ة˘˘عور˘˘ضشم˘˘لا بلأ˘˘ط˘˘م˘˘˘لا
عأطقلا نم تب˘ل˘ضس ي˘ت˘لا قؤ˘ق˘ح˘لا

.«يبضسنلاو قبضسملا دعأقتلا لثم
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سسمأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ةرازو تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ضس

ةد˘يد˘ج ة˘˘بأ˘˘ضصإا952 ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

لÓخ دجتضسملا أ˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

د˘كأاو اذ˘ه.ةر˘ي˘خألا ة˘عأ˘˘ضس42ـلا
ةعبأتم ةنجل ىلع مÓعإلأب فلكملا

دجتضسملا ،أنورؤك سسوريف دضصرو
ةليضصحلا نأا،رارؤف لأمج رؤتكدلا
ةيادب ذ˘ن˘م تأ˘بأ˘ضصÓ˘ل ة˘ي˘لأ˘م˘جلا

رهضش ةيأهن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ح˘ئأ˘ج˘لا
ى˘لإا تع˘ف˘ترا ي˘˘ضضأ˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف

4 ليجضست مت أمنيب .ةلأح290401
أ˘يأ˘ح˘ضض دد˘˘ع ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ،تأ˘˘ي˘˘فو

0482 ىلإا دÓبلأب يجأتلا سسوريفلا

تلأحب قلعتي أميف أمأا.ةأفو ةلأح
أه˘تاذ ة˘ه˘ج˘لا تضصحأا د˘ق˘ف ءأ˘ف˘ضشلا

عفتري˘ل ةد˘يد˘ج ءأ˘ف˘ضش ة˘لأ˘ح391

74707 ىلا ءأفضشلا تلأح يلأمجإا
.ةلأح
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ثحبلاو يلأعلا ميلعتلا ريزو دكأا

يف ،نأيز نب يقأبلا دبع ،يملعلا

لÓ˘خ مÓ˘عإلا ل˘ئأ˘ضسؤ˘˘ل ح˘˘ير˘˘ضصت

لؤ˘ح ي˘ضسارد مؤ˘ي ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ضشإا

ه˘عأ˘ط˘ق نإا ي˘عأ˘ن˘ط˘˘ضصلا ءأ˘˘كذ˘˘لا

تاؤطخ˘لا ل˘ك ع˘ب˘ت˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي

جهن عأبتإا نم رئازجلا نكمت يتلا

ءأكذلا سصرف نم د˘ي˘ف˘ت˘ضسي ق˘ضسن˘م
هنأا ريزؤلا ح˘ضضوأاو .ي˘عأ˘ن˘ط˘ضصلا
يف مأهضسإلا ءأقللا اذه نم رظتني
،عأط˘ق˘لا تأ˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل ة˘بأ˘ج˘ت˘ضسلا
يف نييرئازج نيثحأب دؤهج نيمثتل
ةيمارلا دؤهجلل يلع˘ف˘لا د˘ي˘ضسج˘ت˘لا
ءأكذلا يف ةلثمتملا ةيجيتارتضسإÓل
دكأا ،قأيضسلا اذه يفو.يعأنطضصلا
زيزعت ىلع لمعلا متي هنأا نأيز نب

ثي˘ح ن˘م ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج تارد˘˘ق ءأ˘˘ن˘˘ب
،بيرد˘ت˘لا ،م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ،ن˘˘يؤ˘˘كت˘˘لا

،يعأنطضصإلا ءأ˘كذ˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لاو
ةيعأطقلا ةيجيتارتضسإلا فدهت أمك
ثادحتضسا يف ةلب˘ق˘م˘لا تاؤ˘ن˘ضسل˘ل
هذه يف ءادألا زيزعتب حمضست ةينب
أندÓب˘ل حأ˘م˘ضسلا د˘ضصق تلأ˘ج˘م˘لا
قأيضس يفو.يدأضصتقلا ر˘يؤ˘ط˘ت˘لأ˘ب
نأا ى˘لإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا رأ˘ضشأا ،ل˘ضصت˘م

عيؤنتل أجمأنر˘ب ر˘ط˘ضس د˘ق عأ˘ط˘ق˘لا
زيمتلأب نيثحأب˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘ل ثح˘ب˘لا
يدأ˘م˘لا م˘عد˘لا ر˘ي˘فؤ˘تو ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
مهجمد لجأا نم ،بأبضشلا نيثحأبلل
ريزو أعدو.رأكتبلاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف
،يملعلا ثحبلاو ي˘لأ˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ل دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘˘حؤ˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل ةادأا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘ضسإلا
.Óبقتضسم ةفرعملا دأضصتقا

¯ S°∏«º.±

نمأÓل ةينطؤلا ةلأكؤلا سسيئر دكأا

نأا ،ي˘جأ˘˘ه˘˘ن˘˘ضص لأ˘˘م˘˘ك ي˘˘ح˘˘ضصلا

ي˘لأ˘ح˘لا تقؤ˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا

ن˘م ر˘ث˘كأا حأ˘ق˘ل˘لا ن˘م نؤ˘فؤ˘˘خ˘˘ت˘˘ي

ىدل يجأهنضص فأضضأاو .سسوريفلا

مورؤ˘ف» ى˘ل˘ع أ˘ف˘ي˘ضض سسمأا ه˘لوز˘ن

تأ˘حأ˘ق˘ل˘لا نأا ،«ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا ة˘˘عاذإلا

ة˘˘ب˘˘ضسن ن˘˘م تضص˘ّ̆ل˘˘ق نر˘˘ق ذ˘˘ن˘˘˘مو

ـب ةيدعملا سضارمألا يف تأيفؤلا

تاذ ح˘˘ضضوأاو .ة˘˘˘ئأ˘˘˘م˘˘˘لأ˘˘˘ب05

اديج لضصاؤتلا بجي هنأا ،ثدحتملا

ةقيرط ني˘ضسح˘تو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ع˘م

رأ˘˘˘˘كفألا لأ˘˘˘˘ضصيإل ل˘˘˘˘ضصاؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

حأ˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ل ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا

نم ديدعلا نأاو ةضصأخ .سسوريفلاو

،حأقللا يقل˘ت اؤ˘ضضفر ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

ةر˘كف ن˘ع اؤ˘ن˘غ˘ت˘ضسا د˘ع˘ب أ˘˘م˘˘ي˘˘فو

.حيقلتلا نوديري اؤحبضصأاو سضفرلا

يجأهنضص دأفأا ،حأقللا سضارعأا نعو

ي˘هو سضار˘˘عألا ة˘˘ضسارد تم˘˘ت ه˘˘نأا
يف أهتظحÓ˘م تم˘ت ي˘ت˘لا أ˘ه˘ضسف˘ن
،ىمحلا لثم ،ةفورعم˘لا تأ˘حأ˘ق˘ل˘لا

سضار˘˘عأل دؤ˘˘جو ل ه˘˘نأأ˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘˘م
لأمك رؤضسيفوربلا لأق أمك.ةريطخ
ي˘ح˘ضصلا فر˘ظ˘˘لا نإا ي˘˘جأ˘˘ه˘˘ن˘˘ضص
هفلخ يذلا يلأ˘ج˘ع˘ت˘ضسلا ئرأ˘ط˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح ،أ˘نورؤ˘ك ءأ˘بو
˘مد˘ع ى˘لإا بأ˘هذ˘لا م˘لأ˘ع˘لا ناد˘ل˘˘بو
سسوريفلا دضض دحاو حأقلب ءأفتكلا
ةلأكؤلا نأا ىلإا اريضشم ،دجتضسملا
ةرضشع ىلع ةيملع تأضساردب تمأق
تأطلضسلل أهريرقت تمدقو تأحأقل
بضسأنملا حأ˘ق˘ل˘لا رأ˘ي˘ت˘خا ل˘جأا ن˘م
عضضؤلا يف هنأا يجأهنضص حضضوأاو.
دحاو حأقل رأيتخا نؤكيضس يدأعلا
ديحؤتو سسنأجت ىلإا رظنلأب نضسحأا
نيزختلاو ءأنتقلا ةيادب نم ريبادت
ريغ ، كيتضسجؤللأب قلعتي أم لكو
يلأجعت˘ضسلا ي˘ح˘ضصلا ع˘ضضؤ˘لا نأا
ءأنتقا ىلع ملأعلا هيف عفادتي يذلا

زوأ˘ج˘ت˘ي يذ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لاو حأ˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ع˘˘فد تأ˘˘عر˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘˘لا
ؤهو تأحأقللا ديدعت ىلإا رئازجلأب
سسيئر دكؤؤي بئأضصو بضسأنم رارق
قأيضسلا يفو .يحضصلا نمألا ةلأكو
أ˘ي˘م˘ل˘ع» ي˘جأ˘ه˘˘ن˘˘ضص فأ˘˘ضضأا ه˘˘تاذ
ل˘كضشت˘ت ي˘ت˘لا ةدأ˘ضضم˘لا مأ˘˘ضسجألا
ريخألا يف أهضسفن يه ميعطتلا دعب
أ˘نورؤ˘ك حأ˘ق˘ل ل˘ضصأا نأ˘˘ك أ˘˘م˘˘ه˘˘م
أ˘ه˘ي˘˘لإا لؤ˘˘ضصؤ˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘كلو
لأمك رؤضسيفوربلا دكأاو .«ةعؤنتم
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لأ˘كؤ˘لا نأا ي˘جأ˘ه˘˘ن˘˘ضص
أهضصرح رأطإا يفو يحضصلا نمأÓل

ترجأا  ،حأقللا ةيلأعفو ةمÓضس ىلع

01 نع ةين˘ق˘تو ة˘ي˘م˘ل˘ع تأ˘ضسارد
تمدقو أهنع نÓعإلا مت تأحأقل
أهبيترت نمضضتي تأطلضسلل اريرقت

لك سصئأضصخ نمضضت8 ىلإا1 نم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘كو ه˘ت˘ي˘لأ˘˘ع˘˘فو حأ˘˘ق˘˘ل
ى˘ت˘ح ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ت˘ضسجؤ˘˘ل˘˘لا
، بضسأنملا رارقلا ذأختا أهل ىنضستي

ملع يف ءاربخلا ةنجل ىلإا اريضشم
سضرغ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ل˘كضشم˘لا ة˘عأ˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘تو ة˘ي˘م˘ل˘ع تأ˘ضسارد˘ب تمأ˘ق
ةيملعلا تارؤضشنملا ىلإا تدنتضساو
لك سصئأضصخ ةضسارد يف ةقثؤملا
نأأضشب ه˘ت˘نأأ˘م˘ط قأ˘ي˘ضس ي˘فو. حأ˘ق˘ل
لأ˘˘ق ، أ˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘ضسو تأ˘˘˘حأ˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا

حأق˘ل˘لا ن˘م فؤ˘خ˘لا نإا ي˘جأ˘ه˘ن˘ضص
دحب سسوريفلا نم أفؤخ رثكأا حبضصأا
ربضس تأيلمع نأا ىلإا اريضشم ، هتاذ
لبق أبوروأا يف تيرجأا يتلا ءارآلا

06 نأا ترهظأا ميعطتلا ةيلمع ءدب
نؤضضفر˘ي ن˘ي˘ي˘بروألا ن˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب
ترهظأا ةيلمع˘لا د˘ع˘ب ن˘كل حأ˘ق˘ل˘لا

ةئأملأب46 بيحرت تأعÓطتضسلا
اذ˘ه ي˘ف دد˘ضشو ،حأ˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ب
ل˘ضصاؤ˘ت˘لا ةرور˘ضض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ضصلا

نأا د˘كأاو ن˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ع˘˘م اد˘˘ي˘˘ج
ددع سصيلقت يف تمهأضس تأحأقللا
ةيدعملا سضارمألا ببضسب تأيفؤلا

.ةئأملأب05 ةبضسنب

«91ديفوكل داسضملا حاقللا اوقلت نيذلا ىلع تلجسس ةريطخ ضضارعأا ل» ^

:يجاهنسص لامك ،تاحاقل ةدع دامتعإا ىلع انربجأا يلاحلا يحسصلا فرظلا نإا لاق

«انورؤك سسوريف راضشتنإا نم دحلاب ليفك هدحو حاقللا»

ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةيمويلا تاباسصإلا ددع يف فيفط عافترإا

ءافضش ةلاح391 و تايفو4 انورؤك سسوريفب ةديدج ةباضصإا952 ءاضصحإا

بابسشلا نيثحابلل يداملا معدلا ريفوتو يملعلا زيمتلاب نيثحابلا نيكمتل جمانرب ريطسست دكأا

يعانطضصإلا ءاكذلا لاجم يف ةيلحم تاردق ءانب لجأا نم عفاري يلاعلا ميلعتلا ريزو

ليعامسسإا دعاقتملا ديقعلا فلم يف

لبقملا يرفيف رهضش نم حتافلا ىلإا ينامحر سسينأا ةمكاحم لجؤؤي ءاضضقلا
رهضش  نم حتأفلا ىلإا ،«ليعأمضسإا» دعأقتملا ديقعلا ةيضضق يف «ينأمحر سسينأا«رأهنلا عمجمل مأعلا ريدملا سسيئرلا ةمكأحم ليجأأت ،رئازجلا ءأضضق سسلجم ىأأترا
ةيضضق ليجأأت ،نينثإلا مؤيلا ءأضضقلا ررق ،اديج فلملا ىلع عÓطإلا نم ةيضضقلا يف نيضسضسؤؤملا ددجلا نيمأحملا نكمتل عأفدلا ةئيه نم بلطب .لبقملا يرفيف

يرفيف10 ىلإا«ينأمحر سسينأا» ب أيمÓعإا فورعملا «مدقم دمحم«رأهنلا عمجمب لوألا لوؤؤضسملا أهيف طرؤت يتلا «ليعأمضسإا» تارأبختضسإلا يف قبأضسلا ديقعلا

،يبعضشلا ينطؤلا سشيجلا دضض فذقلا ةمهت ،همأهم ةيدأأت ءأنثأا دئأق ةنأهإا رارغ ىلع ،ةليقث مهتب ليعأمضسإا ديقعلا ةيضضق يف ينأمحر سسينأا عبأتيو1202.
ىلع هل ةهجؤملا مهتلا لك يضضأملا ربمفؤن رهضش هتمكأحم لÓخ ىفن دق نأك ،رأهنلا عمجمل مأعلا ريدملا سسيئرلا نأا رأضشيو . ةيمأظن ةئيه ةنأهإا ىلإا ةفأضضإلأب

،ةيأعدلا فدهب رؤهمجلا ىلع أهضضرعو أهبحأضص نذا ريغب تأملأكملا لقنو ليجضستب همأهتأب قلعت أميف لأقو.هل ةبؤضسنملا مهتلا لك نم ءيرب هنأأب ادكؤؤم ، رارغ
،أضضيأا فذقلاو نطؤلا ةدحوو ةمÓضسب سسأضسملا ىلع تنأك ةليضسو يأأب لمعلا ىلإا ةفأضضإلأب ،ةينطؤلا ةحلضصملأب رارضضإلا أهنأكمإأب تارضشنو تارؤضشنم رضشن و
¢S¢.T.رأهنلا ةضسضسؤؤمب نيلمأعلا نييفحضصلا ةيأمح دضصق تأملأكملا ليجضستل هتعفد نم يه ةيقÓخألاو ةينؤنأقلا هتيلوؤؤضسم نأأب
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ضسمأا هلوزن ىدل قوزر حصضوأاو
ف˘ي˘صض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض
ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘ع ثب˘ي يذ˘لا «حا˘˘ب˘˘صصلا
دعب هنأا، ى˘لوألا ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا

ام لقنلا ةكرح نع ديمجتلا عفر
مات مارتحا ظحول ،تايلولا نيب
نم يحصصلا لوكوتوربلل قيقدو
،نيلماعت˘م˘لاو ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ل˘ب˘ق
ير˘ي˘صسم ل˘م˘ع ل˘ه˘˘صسي ا˘˘م و˘˘هو

57 ـب ةردق˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘ط˘ح˘م

ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ريدملا ضسيئرلا دكأا امك.ينطولا
ير˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
تاب˘ي˘تر˘ت˘لا ل˘ك نأا ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل
لقنلا فانئتصسا لجأا نم تعصضو
ةيئاوه˘لا د˘عا˘صصم˘لاو ور˘ت˘ي˘م˘لا˘ب

اذهو يحصصلا لوكوتوربلا قفو

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف

ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘صضخألا ءو˘˘˘˘صضلا

ف˘صشكو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ىلع ديمجتلا عفر دعب هنأا قوزر

تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ح

ا˘ق˘ي˘قدو ا˘ما˘ت ا˘مار˘ت˘˘حا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘حل

لبق نم ،يحصصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا و ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘لا

لمع لهصسي ام وهو نيلماعتملاو

ةردقملا لقنلا تاطحم يريصسم

ىوتصسملا ىل˘ع ة˘ط˘ح˘م57 ب

هذ˘˘ه نأا» ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم .«ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘ع˘ج˘صشم ر˘ب˘ت˘ع˘ت تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

ور˘ت˘ي˘م˘لا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسل

نأا ةصصاخ ،ةيئاو˘ه˘لا د˘عا˘صصم˘لاو

لبق نم تعصضو تابيترتلا لك

هذهب لمعلا فانئتصسل هحلاصصم

لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ق˘˘فو ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا

را˘صشأا ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م.ي˘˘ح˘˘صصلا

ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا

نأا ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل ير˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

عوبصسألا يف نين˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘قإا»

ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر د˘ع˘ب لوألا

ناك تايلولا نيبام لقنلا ةكرح

رورم عم ديازت هنكل ،امصشتحم

ىلع اريبك اطغصض دلو ام مايألا

نأا ا˘ح˘صضو˘˘م ،«ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو

ع˘˘˘˘صضو دد˘˘˘˘صصب ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا»

طبصض ةداعإل ةديدج ةيجيتارتصسإا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م

تي˘قاو˘م ع˘م ادد˘ج˘م ا˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت

عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

ف˘صشكو .«ن˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

ةصسصسؤوملا رئاصسخ»  نأا ثدحتملا
ورتيملاب لقنلل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ترد˘ق
ياومارتلاو ةيئاوهلا دعاصصملاو

ةبصسنلا˘بو را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م31 ـب
تاطح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست تا˘صسصسؤو˘م˘ل

007و را˘ي˘ل˘م˘ب ر˘ئا˘صسخ˘لا ترد˘ق

لقنلل ةبصسنلاب امأا .رانيد نويلم
ـب ترد˘ق˘ف تÓ˘فا˘ح˘لا ة˘ط˘صساو˘ب

بلاط امك.«ران˘يد نو˘ي˘ل˘م005
ن˘ي˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب قوزر
ضصاخ˘لاو ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسإا ةرو˘˘ل˘˘ب˘˘ل
لقنلا عاطق ةمو˘ظ˘ن˘م ة˘نر˘صصع˘ل
ةيئاوصشعلا ةصسفانملا نم دحلاو
نايرصشلا رب˘ت˘ع˘ي ل˘ق˘ن˘لا را˘ب˘ت˘عا˘ب
دا˘صصت˘˘قلا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
.ينطولا

ورتيملاب�لقنلأ�فانئتسسأ�لجأأ�نم�تعسضو�تابيترتلأ�لك�نأأ�،قوزر�راتخم�،نيرفاسسملل�يربلأ�لقنلأ�عمجمل�ماعلأ�ريدملأ�سسيئرلأ�فسشك
.ةيمومعلأ�تاطلسسلأ�لبق�نم�رسضخألأ�ءوسضلأ�ىلع�لوسصحلأ�راظتنأ�يف�أذهو�،يحسصلأ�لوكوتوربلأ�قفو�ةيئأوهلأ�دعاسصملأو

:دكؤوي�قوزر�راتخم�،نيرفاسسملل�يربلأ�لقنلأ�عمجمل�ماعلأ�ريدملأ�سسيئرلأ

 ورــتيملاب لــقنلإ فاــنئتسسإل نوزــهاج»
«مراسص يحسص لوكوتورب قفو ةيئإوهلإ دعاسصملإو

ةسسسسؤوم�اهترسشن�ةيونسس�ةليسصح�يف
هايملل�ةيرئأزجلأ

 رايلم7.2 نم رثكأإ جاتنإإ
 حÓسصإإو هايملإ نم بعكم رتم

ايموي برسست006 براقي ام
7.2 نم رثكأا جاتنإاب0202 ةنصس هايملل ةيرئازجلا تماق

ىلع ةنكاصسلا ديوزتل,بورصشلا ءاملا نم بعكم رتم رايلم

بعكم رتم نويلم3.7 لداعي ام يأا ينطولا ىوتصسملا

مويلا يف يئام برصست006نم رثكأا حÓصصإا عم ,ايموي
ة˘˘يو˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘لا ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بصسح,د˘˘˘حاو˘˘˘لا
يف هايملل ةيرئازجلا هترصشن ويديف يف ءاجو. ةصسصسؤوملل
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘م

را˘طإا ي˘ف ه˘˘نأا0202, ةنصسل اهت˘ل˘ي˘صصح لو˘ح,«كو˘ب˘صسيا˘ف»
بورصشلا ءاملا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘صسا
رثكأا ةصسصسؤوملا تدنج ةحئاجلا فورظ مغرو,نينطاوملل

نصسحأا ريفوتل ةدعصصألا عيمج ىلع لماع فلأا43 نم
ردهل دح عصضول اهنم ايعصسو.نينطاوملا ةدئافل تامدخلا

رثكأا حÓصصإاب0202 لÓخ ةصسصسؤوملا تماق,يئاملا دروملا

يئام برصست306 لداعي ام يأا,يئام برصست فلأا022 نم

طبر0004 ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘ل˘ع تصضق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف

ةداعإا لاغصشأا نم ءاهتنلا0202 ةنصس تفرع امك,يئاوصشع

462 ةفاصسم ربع كلذ و ندم ةصسمخ يف ةكبصشلا ليهأات

نم ليلقتلل دادع فلأا602 نم رثكأا عصضو نع كيهان ملك
ةيئاملا تآاصشنملا ةنايصص لاجم يف امأا.ةيفازجلا ةرتوفلا
هايملل ةيرئازجلا تماق دقف ىوصصقلا ةيزهاجلا نامصضل

062 نم ديزأاو بقن0014 نم رثكأا زاجنإاب0202 لÓخ

001 نم رثكأا و خصض ةطحم0002 نع ديزي امو ارئب

رثكأا ةرتفلا تاذ لÓخ تزجنأا امك .هايملا ةجلاعمل ةطحم

نييÓم8.7ـب ردقت ةيلامجإا ةقاط اذ يئام نازخ0018نم

ةيداحأا ةطحم31 و نداعملا عزنل ةطحم02 و بعكم رتم
±.S°∏«º.رحبلا هايم ةيلحتل ةلتكلا

عفد�نع�فّلختي�نم�لك�سسمتسس�ةيلمعلأ

ريتأوف4�نم�رثكأأ

نيومتلإ عطق يف عرسشت «زاغلنوسس»
نيفلختملإ نع زاغلإو ءابرهكلاب

مهنويد ديدسست يف
يف ،«زاغلنوصس» زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةصسصسؤوم تعرصش
نع نيفلختملا ىلع زاغلاو ءابرهكلاب نيومتلا عطقل ةلمح
ةيلخ ةلثمم يقورز ءارهزلا ةمطاف تلاقو.مهنويد ديدصست
ةعاذإÓل تاح˘ير˘صصت ي˘ف «زا˘غ˘ل˘نو˘صس» ة˘صسصسؤو˘م˘ب لا˘صصتلا
ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘م˘صشي ن˘يو˘م˘ت˘لا ع˘ط˘ق نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نويد نأا ،ةثدحتملا تاذ تفاصضأاو .نييلزنملاو ةصصاخلاو

35 اهنيب نم رانيد رايلم061 تغلب زاغلنوصس ةصسصسؤوم

.تارادإلاب ة˘صصا˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب74و،ضصاوخ˘لا ىد˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
نم لك نع يئابرهكلا رايتلا عطق متيصس هنأا ،يقورز تدافأاو

نأا ،يقورز تفاصضأاو .ريتاوف4 نم رثكأا عفد نع فّلختي
يف تمهاصس يصضاملا ربوتكأا رهصش يف ةيمÓعإلا ةلمحلا
بصسح و.نئابزلا لبق نم بواجت دوجو ةدكؤوم ،ضسيصسحتلا

ةصسصسؤوم˘لا نإا˘ف ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت زا˘ي˘ت˘ما ح˘لا˘صصم
.ةمدخلا لصصاوت نامصضب ةمزتلم

S°∏«º.±

بئأرسضلل�ةماعلأ�ةيريدملأ�هتدكأأ�امبسسح

يراجتلإ لجسسلإ نم بطسشلإ تإءإرجإإ نم ةيبيرسضلإ ةيعسضولإ ةداهسش طاقسسإإ
¯ S°∏«º.±

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘صضوأا
ة˘ه˘جو˘م ةر˘كذ˘م ي˘ف ،بئار˘˘صضل˘˘ل
دعي مل ه˘نأا ،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ح˘لا˘صصم˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش  م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
فرط ن˘م ة˘م˘ل˘صسم˘لا ،ة˘ي˘ب˘ير˘صضلا
ًءانب ،ةصصتخملا ةيئابجلا حلاصصملا

بئار˘˘صضلا ي˘˘ع˘˘فاد بل˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لامكتصسا دنع ا˘طر˘صش ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ل˘˘ج˘˘صسلا ن˘˘م بط˘˘صشلا تاءار˘˘˘جإا
د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
حلاصصملا تاذ تحصضوأاو.يئابجلا
ةاغل˘م˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه ضضو˘ع ه˘نأا
عاديإا بطصشلا ي˘ب˘لا˘ط ى˘ل˘ع تا˘ب

طا˘صشن˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح
ن˘ي˘ع˘صضا˘خ˘لا بئار˘صضلا ي˘ع˘˘فاد˘˘ل
ح˘بر˘ل˘ل ا˘ًق˘فو ي˘ب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘ل˘˘ل
امي˘ف ف˘قو˘ت˘لا نÓ˘عإا وأا ،ي˘ل˘ع˘ف˘لا
بئار˘˘صضلا ي˘˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘ب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘صضا˘˘خ˘˘لا

تر˘˘كذو.ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘فاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع بئارصضلل ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ضضرغلا نأا ينور˘ت˘كلإلا ا˘ه˘ع˘قو˘م
غ˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت و˘˘ه ةر˘˘كذ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
تÓيدعتلاب ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ني˘تدا˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م تل˘خدأا ي˘ت˘لا

1202 ةيلاملا نوناق نم88 و77

ن˘م بط˘صشلا ءار˘جإا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
اميف اميصس لو يراجتلا لجصسلا
ريصشتو .ةبولطملا قئاثولا ضصخي
ن˘م بط˘صشلا ى˘لإا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا تاذ
ةداملا ماكحأا بجومب ،ناك لجصسلا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم93

ميدقت˘ب ا˘نو˘هر˘م،9002 ةنصسل
،ة˘ي˘ب˘ير˘صضلا ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
ح˘لا˘صصم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
ىلع ًءا˘ن˘ب ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

بئار˘˘˘˘˘˘صضلا ي˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘فاد بل˘˘˘˘˘˘˘ط
هتاذ ردصصملا فاصضأاو.ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تاءار˘جإلا ل˘ي˘ه˘صست ل˘جأا ن˘م ه˘˘نأا
نم بطصشلا تاءار˘جإل ة˘مزÓ˘م˘لا

ماكحأا ءاغلإا مت ،يراجتلا لجصسلا

نم77 ةداملا بجومب ةداملا هذه

،يلاتلابو،1202 ةيلاملا نوناق
ةروكذملا ةداهصشلا ميدقت دعي مل
هذ˘˘ه لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا د˘˘˘ن˘˘˘ع ا˘˘˘طر˘˘˘صش
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘مو.تاءار˘˘˘˘جإلا
راثآلا ةعباتمب ةيئابجلا حلاصصملا
اميصس ل ،بطصشلا اذهب ةطبترملا
يعفاد فلم ريهطتب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
بلطي حبصصأا ،نيطصشنلا بئارصضلا

،1202 ةيلاملا نوناقل اًقفو ،نآلا
بطصشلا تابلط ىلع ةدايز ميدقت
تبثت ةقيثو ،يراجتلا لجصسلا نم
طاصشنلا نع فقوتلا ةليصصح عاديإا
ن˘ي˘ع˘صضا˘خ˘لا بئار˘صضلا ي˘ع˘˘فاد˘˘ل
ح˘بر˘ل˘ل ا˘ًق˘فو ي˘ب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘ل˘˘ل
امي˘ف ف˘قو˘ت˘لا نÓ˘عإا وأا ،ي˘ل˘ع˘ف˘لا
بئار˘˘صضلا ي˘˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘ب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘صضا˘˘خ˘˘لا
ةقيرط˘لا ا˘مأا .ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘فاز˘ج˘لا
بئارصضلا يعفادب قلعتتف ةيناثلا

ىلع يبيرصضلا ماظنلل نيعصضاخلا

تدكأا امك.يل˘ع˘ف˘لا ح˘بر˘لا ضسا˘صسأا

ه˘نأا بئار˘صضل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ن˘م بط˘˘صشلا ءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘صسل

بجو˘ت˘ي ه˘نإا˘ف ،يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا

نيعصضاخلا بئارصضلا يعفاد ىلع

،لوأا مايقلا يبيرصضلا ماظنلا اذهل

ىد˘ل ف˘قو˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح عاد˘˘يإا˘˘ب

يتلا ،ةيبيرصضلا مي˘ي˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘صصم

بلط˘ل ة˘يزاو˘م˘لا ،ا˘ه˘ي˘لإا نو˘م˘ت˘ن˘ي

ن˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش راد˘˘˘˘صصإا

يف ةيريدملا تفاصضأاو .«طاصشنلا

˘مÓ˘ت˘صسا در˘ج˘م˘ب ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘تر˘˘كذ˘˘م

ىلع نيعتي ةروكذم˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا

ينعملل ملصست نأا ءاعولا حلاصصم

م˘˘˘˘˘قر ضس ف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صص» ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘صش

ةبيرصضلا عفاد» ةرابع نمصضتت02.

نع فقوت˘لا ة˘ل˘ي˘صصح عاد˘يإا˘ب ما˘ق

ن˘˘م بط˘˘صشلا ضضر˘˘غ˘˘ب طا˘˘صشن˘˘˘لا

.«يراجتلا لجصسلا

0202�لÓخ�ةئاملاب04ـب

رلود رايلم02 ىلإإ رئإزجلل ةيطفنلإ تإدإريإلإ ضضافخنإإ
¯ S°∏«º.±

ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘صص ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو ترد˘˘˘ق

تارداصصل يلا˘م˘جإلا م˘ج˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘لا

28 وحنب0202 ةنصس تاقورحملا

02 ةميق˘ب ،ط˘ف˘ن لدا˘ع˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م

ةئاملاب11 ضضافخناب يأا ،رلود رايلم

ماعب ةنراقم يلاوتلا ىلع ةئاملاب04و

ةيلوألا جئاتنلا ضصخلم بصسح،9102

0202. ة˘ن˘صس عا˘ط˘ق˘˘لا تازا˘˘ج˘˘نإل

نأا» ضسمأا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘صشكو

ىحنم تفرع عاطقلا تارصشؤوم مظعم

كلذ ع˘جر˘˘يو0202 لÓخ اي˘لزا˘ن˘ت

ءا˘بو را˘صشت˘نا تا˘ي˘عاد˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘صسا˘˘صسأا

ريثأات هل ناك يذلا ،انوروك ضسوريف

داصصتقلاو عاطقلا ةطصشنأا ىلع يوق

ترا˘˘صشأاو.»ما˘˘˘ع ل˘˘˘كصشب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نأا ى˘˘لإا ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ةرازو˘˘˘لا

24 دنع حوارت طفنلا رعصس طصسوتم

لباقم0202 لÓخ ليمربلل ارلود

9102 ةنصس لÓخ ليمربلل ارلود46

-) ليمربلل ارلود32 براق عجارتب

تارداصصلا باصستحاب )و .(ةئاملاب53
لمصشت يت˘لا ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق˘ل ىر˘خألا
رظتني هنإاف ،اهريغو تايواميكورتبلا
ةيلامجإلا تارداصصلا ةميق زواجتت نأا

.0202 ةنصس رلود رايلم22 عاطقلل
تدافأا ،ةلودلا تاداريإاب قلعتي اميفو
ا˘˘م ع˘˘فد م˘˘ت ه˘˘نأا ةرازو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصح

ن˘م را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م358.1 هراد˘˘ق˘˘م

،0202 لÓخ ةماعلا ةنيزخلل بئارصض

غ˘ل˘ب˘م ن˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب23 ضضافخناب

،تارامثتصسلا ديعصص ىلعو9102.

ةنصس رلود رايلم3.7 اهمجح غلب دقف

ةئاملاب03 ضضا˘ف˘خ˘نا˘˘ب يأا،0202

يتلا و9102 تارامثتصسا نع ابيرقت

اميفو .رلود رايلم2.01 ـب تردق

تلاق ،لم˘ع˘لا ضصر˘ف ر˘ي˘فو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

رثكأا ايلاح فظوي عاطقلا نأا ةرازولا

482 ـب ةنراقم لماع فلأا582 نم

ة˘ه˘ج ن˘م .9102 ةنصسل ل˘ما˘ع ف˘لأا

ةقاطلا عاطق ةليصصح ترهظأا ،ىرخأا

تاجتنملا داريت˘صسا ةرو˘تا˘ف ضضا˘ف˘خ˘نا

نويلم007 نم ل˘قأا ى˘لإا ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا

ةنراقم ة˘ئا˘م˘لا˘ب05ـ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب يأا رلود

مجح لثمي ام وه و9102 تادراوب

نط نويلم5.2 لباقم نط نويلم3.1

94 هتبصسن ضضافخناب يأا،9102 يف

يلوألا جاتنإÓل ةبصسن˘لا˘ب ا˘مأا .ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اذه غلب دق˘ف ،تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل قو˘صسم˘لا

241 ،ةرازو˘˘لا ما˘˘قرأا بصسح ،ر˘˘ي˘˘˘خألا

،0202 ةيا˘ه˘ن ئ˘فا˘كم ن˘ط نو˘ي˘ل˘م

ئفاكم طفن نط نويلم751 لباقم

ضضافخ˘نا˘ب يأا،9102 ةن˘صس لÓ˘خ

قلعتي اميفو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 -) هرد˘˘˘˘ق
نأا ةرازو˘لا تدا˘فأا ،ر˘ير˘كت˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ب
ىلع رركملا ط˘ف˘ن˘لا م˘ج˘ح ضضا˘ف˘خ˘نا

0202 ةنصس لÓخ يفاصصملا ىوتصسم

تاجتنملا جاتنإا يف «ضصقن «ىلإا ىدأا

نط نويلم82 ىلإا لصصيل ةيلورتبلا

(ةئاملا6.1-) فيف˘ط ضضا˘ف˘خ˘نا˘ب يأا

جاتنإل ةبصسنلابو9102. ماعب ةنراقم

42 غلب دقف ،لاصسملا يعيبطلا زاغلا

هردق ضضافخناب يأا ،بعكم رتم نويلم

9102.  ةنصسب ةنراقم ة˘ئا˘م˘لا˘ب11

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘لإا ا˘˘صسا˘˘صسأا كلذ دو˘˘ع˘˘يو
بلطلا ضصخي اميفو .ةيرودلا ةنايصصلا
ةيلخادلا قوصسلا تدهصش دقف ،يلخادلا
ىلع بلط˘لا ي˘ف «ار˘ي˘ب˘ك ا˘صضا˘ف˘خ˘نا »
ضضفخنا ذإا ،اه˘عاو˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘قا˘ط˘لا
زاغلل ةب˘صسن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسلا

نويلم95 ىلإا ةيلورتبلا تاجتنملاو

76 لباق˘م0202 يف طف˘ن ئ˘فا˘كم

،9102 ةنصس طفن ئفاكم نط نويلم

ردصصملا تاذ بصسحو(.ةئاملاب)- 31
ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلا » نإا˘˘˘ف
اصضافخنا لجصس ةيط˘ف˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ماعب ةنرا˘ق˘م (ة˘ئا˘م˘لا˘ب71-) ار˘ي˘ب˘ك

.9102



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6916ددعلا1202 يفناج91 ءاثÓثلا4
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ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
قمعم قيقحتل ةقرفلا تاذ ةرششابم
نع ةرداشص ةيباين ةميلعت ىلع ءانب
تا˘ن˘يو˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا

لامتحا يف قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ة˘ن˘م˘شضت˘م
يف روزملا لامعتشساو ريوزت دوجو
ة˘شصا˘خ˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
،ةزنولاب قرششلا ديدح مجانم ةكرششب
عامشسو ءاعدتشسا كلذ ىلع ءانب متيل

ن˘م ة˘ي˘شضق˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ه˘˘ل ن˘˘م ل˘˘ك
ةكرششلل نوعبات نوفظومو تاراطإا
لÓخ نم Óعف تبث ثيح ةينعملا
يف تابعÓ˘ت دو˘جو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاذ
ءاشصقإا لÓخ نم فيظو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
فور˘˘ظ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا د˘˘˘حأا

تا˘ه˘ب˘ششلا تاذ˘ل ار˘ظ˘نو ة˘هو˘ب˘˘ششم
اذ˘ه ءا˘غ˘لإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف مو˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا قا˘ح˘ت˘لا مد˘عو ،ر˘ي˘خأ’ا
مغر ةعاشسلا دحل مهلمع بشصانمب

ةينوناقلا طورششلا لك مه˘ئا˘ف˘ي˘ت˘شسا

نأا ى˘لإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘˘ج تل˘˘شصو˘˘ت،

ةكرششلا تاذ نيب ةمربملا ةيقافت’ا

ةبانعب ريي˘شست˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو

008 ةيلاملا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تقا˘ف ي˘ت˘لاو

ة˘هو˘ب˘ششم تنا˘ك م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

امم ،ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةحونممو

تاذ تاراطإا عم قيقحتلا ىعدتشسا

ةفاك لامكتشسا دعبو هيلعو ،دهعملا

فارطأ’ا ميدقت مت قيقحتلا تايرجم

تاراطإا) سصاخششا50 مهددع غلابلا

نم لكل نوعبات تاراطإاو نوماشس

ماما (نيروكذملا دهعملاو ةكرششلا

يتلا تانيوعلا ةمكحم ىدل ةلادعلا

ي˘شضق˘ي ار˘مأا م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف ترد˘˘شصأا

.مكحلاب قطنلا ليجأات عم جارفإ’اب
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ىد˘ل ما˘ع˘لا ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م بلا˘˘ط

8 ةبوقعب ،ةدكيكشسب حنجلا ةمكحم
ريدملا قح يف اذفان اشسبح تاونشس
لطعلل ينطو˘لا قود˘ن˘شصل˘ل ي˘ئ’و˘لا

نع ةمجانلا ةلاطبلا و رجأ’ا ةعوفدم
تاعا˘ط˘ق ي˘ف ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا ءو˘شس
و يرلا و ةيمومعلا لاغششأ’ا و ءانبلا

ة˘ع˘ب˘شسل اذ˘فا˘˘ن ا˘˘شسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘شس6
لمعت يتلا هتجوز مهنيب نم سصاخششأا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت دا˘شسف ة˘ي˘شضق ي˘ف ةر˘ي˘تر˘كشس

ةشصاخ ،ميتنشس نويلم007 سسÓتخاب
ة˘يرو˘ك ة˘كر˘شش لا˘م˘ع تا˘كار˘˘ت˘˘ششا˘˘ب
بكرم ليهأات ةداعإا عورششمب ةفلكم
و.ةيعانشصلا ةدعاقلاب لورتبلا ريركت

قلعتت م˘ه˘ت ةد˘ع ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ته˘جو

ةءاشسإا ،ةيمومع لاومأا سسÓتخا ةحنجب

ةمظنأاب سساشسملا ،ةفيظولا لÓغتشسا

ليدعتلاب تايطعملل ةيلآ’ا ةجلاعملا

قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ى˘ل˘ع سشغ˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا سضر˘غ˘ب ،ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا

ءافخإ’ا ةحنج و ةقحتشسم ريغ عفانم

تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج˘˘˘ل يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

لاومأا سسÓتخا نم اهيلع لشصحتملا

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ة˘ح˘ن˘ج و ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

تنا˘ك و.ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا سسÓ˘˘ت˘˘خا

نمأ’اب ةيلاملا و ةيداشصتق’ا ةقرفلا

ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت تر˘˘ششا˘˘ب د˘˘ق ي˘˘ئ’و˘˘لا

اهيقلت رثا ىلع9102 هنشس ةيشضقلاب

ةيلام ةرغ˘ث دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م

قودنشصلاب  ا˘نو˘ي˘ل˘م007 ب رد˘˘ق˘˘ت
ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘م ل˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف ةيوجلا لاوحأ’ا ءوشس نع ةمجانلا
و ةيمومعلا لاغششأ’ا و ءانبلا تاعاطق
ةباينلا ةميلعت ىلع ءانب رششابتل ،يرلا
تفششك ،ةيشضقلا يف ةقمعم تاقيقحت
مت دق سسÓتخ’ا نوك نع اهلÓخ نم
لÓ˘خ ن˘م كلذ و ر˘يد˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
فششك دق و .تانايبلا ةدعاقل جولولا
و هنأا ،قود˘ن˘شصل˘ل يرادإ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نيب ةنراقم لودج دادعإا ةيلمع ءانثأا
ىلع ةبشسا˘ح˘م˘لا و لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ةر˘ئاد
قودنشصلل ةيوهجلا ةلاكولا ىوتشسم
ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘م ل˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةكبشش ةريشسم فرط نم ةنيطنشسقب
ةمارغ يف قراف دوجو ،يلآ’ا مÓعإ’ا

ح˘ير˘شصت˘لا ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

ى˘لإا عو˘جر˘لا˘ب و.ي˘فا˘شضإ’ا يو˘ن˘˘شسلا

قرافلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ةد˘عا˘ق

يو˘˘ن˘˘شسلا ح˘˘ير˘˘˘شصت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ع˘˘˘جر˘˘˘ي

3102 و2102 يتنشسل يلي˘م˘كت˘لا

ة˘لا˘كو˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا

حيرشصتب سصاخلا ،ةدكيكشسب ةيئ’ولا

ةيروكلا «ماه˘غ˘ن˘ي˘ك» ة˘كر˘شش لا˘م˘ع˘ل

ةدا˘عإا عور˘ششم˘ب تل˘ف˘كت تنا˘ك ي˘ت˘لا

يتلا و لورتبلا ريركت بكرم ليهأات

قود˘˘ن˘˘شصلا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع بشست˘˘ن˘˘ي

1102 يرفيف نيب ةدكيكشسب يئ’ولا

نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م و،7102 ناو˘˘˘˘˘ج و

عو˘ب˘شس’ا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م م˘كح˘لا رد˘˘شصي

.يلاحلا

نويلم007 «سسÓتخإا» ةيسضق/ةدكيكسس

هتجوز مهنيب نم نيمهتم7 و «تابوكاك» ريدم نجشس صسامتلإا

ةهوبسشم تاقفسص ماربإاو يرادإا داسسف اياسضق يف

ةزنولاب قرششلا ديدح مجانم ةكرششب نوفظومو تاراطإا
 ةلادعلا مامأا ةبانعب رييشستلل يلاعلا دهعملاو
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نييشضاملا نيمويلا لÓخ تنكمت
مأاب ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم
ن˘ي˘ت˘ل˘م˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ما˘˘ي˘˘ق ر˘˘ثإا ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

ةعامجل د˘ح ع˘شضو ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘شصف˘ن˘م
اوناك دارفأا ةعبشس نم نوكتت رارششأا
تاكلتمملاو سصاخششأ’ا ىلع نودتعي
, تا˘قور˘شسم˘لا سضع˘ب عا˘جر˘ت˘شسا ع˘˘م
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘˘خ بشسحو
ة˘ي˘شضق˘لا نإا˘ف ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب ة˘ما˘˘ع˘˘لا
نمأ’ا حلاشصم اهتجلاع يتلا ىلوأ’ا
ةقرشسلا مرجب قلعتت ثلاثلا يرشضحلا
اهيقلت دعب نكشسم لخاد نم رشسكلاب
اهدافم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا ن˘م ىو˘كشش
Ó˘˘ي˘˘ل ة˘˘قر˘˘شسل˘˘ل ه˘˘ن˘˘˘كشسم سضر˘˘˘ع˘˘˘ت

سضارغأا و يلحلا نم ةيمك تفدهتشسا

تا˘ير˘ح˘ت˘لا ةر˘ششا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م

ةيشضقلا ي˘ف طرو˘ت˘م˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لاو

ن˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تاذ تل˘˘شصو˘˘ت ن˘˘˘يأا

هفيقوت مت يذلا لعافلا ةيوه ديدحت

ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو رار˘ف˘لا لوا˘ح نأا د˘ع˘ب

مت امك ةنشس33 رمعلا نم غلبي باششب

سسي˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا

نم ةعومجم ىلع يوتحي يكيتشسÓب

تاقورشسملا نم ءزج اهنأا نيبت يلحلا

عون نم سضيبأا حÓشس ىلع روثعلا عم

نمأ’ا رقم ىلإا هدايتقا متيل ، روتيك

نع هدشض يئازج فلم زاجنا مت نيأا

ل˘خاد ن˘م ر˘شسكلا˘ب ة˘قر˘شسلا :ة˘˘ي˘˘شضق

ددعتلاو ليللا يفرظ رفاوتب نكشسم

ءا˘ي˘ششأا ءا˘ف˘خإاو ة˘ب˘كر˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شساو

ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مدق ، ةقورشسم

ةيشضقلا امنيب هرمأا يف تلشصف يتلا

حلاشصملا تاذ اهتجلاع يتلا ةيناثلا

سصاخششأا ةت˘شس ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم

فنعلاب ةقرشس ةيشضق يف نيطروتم

يتلاو ءاشضيبلا ةحل˘شسأ’ا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو

ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘قو دو˘˘˘ع˘˘˘ت

ىلإا نيشصخشش مدقت نأا دعب نيريخ’ا

سضرغل ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا رقم

ةقرشسلا عوشضوم يف ىوكشش ميدقت

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأ’ا˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا˘˘ب

لبق نم (ةقرط˘م و ن˘ي˘كشس)ءا˘شضي˘ب˘لا

،نيلوهجم سصاخششأ’ا نم ةعومجم

و  نييكذ نيلاقن نيفتاه :تشسم يتلاو

ندعم˘لا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس و  ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

ينور˘ت˘كلا زا˘ه˘ج  و«ة˘شضف «سضي˘بأ’ا

ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ، «تو˘تو˘ل˘˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘شس»

ةفاك لÓغتشسابو ةيشضقلا يف قيقحت

تن˘كم˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

ةيوه ديدحت نم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

مهرامعا حوارتت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

مهفيقوت متي˘ل ة˘ن˘شس12 و81 ني˘ب

نأا د˘ع˘بو ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قاو

ةيشضق نع ايئازج افلم مهقح يف زجنأا

عو˘ب˘ت˘م رار˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت» :

حÓشسب ديدهتلا عم فنعلاب ةقرشسلاب

اومدق ،«ةقورشسم ءايششأا ءافخإاو سضيبأا

يتلا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هبجومب

.مهرمأا يف تلشصف

ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا فلتخمب نوججدم اهدارفأا /يقاوبلا مأا

تاكلتمملاو صصاخششألا ىلع يدتعت ةيمارجإا ةعومجمل دح عشضو
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ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل

،سسمأا ،ةشسبت ةي’و نمأاب قورز نيع

،ةنشس23و03 نيشصخشش فيقوت نم
سصارقأ’ا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح و

سصرق0051 ـب اهددع ردق ةشسولهملا

يف جيورتلل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك سسو˘ل˘ه˘م

ةيلمعلا هذه، ةشسبت ةنيدمب ءايحا ةدع

ىلا ةدراو تامولعم ىلع ءانب تءاج

ةكبشش دوجو˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تاذ

جيور˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ط˘ي˘ششن˘ت ة˘ي˘مار˘جإا

ةنيدم˘لا ل˘خاد ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا

يدود˘˘ح˘˘لا ط˘˘ير˘˘ششلا ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

عشضو كلذ ىلع ءانب متيل ،يشسنوتلا

هذه رشصانعب ةحاطإÓل ةمكحم ةطخ

عم قيشسنتلاب ةي˘مار˘ج’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

قيرط نع كلذو ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ا˘هر˘ثا ى˘ل˘ع م˘ت ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘ن ع˘شضو

زجحو نيطروتملا نيشصخششلا فيقوت

ه˘ي˘ل˘عو، ةرو˘كذ˘م˘لا سصار˘قأ’ا ة˘ي˘م˘ك

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك مامتإا دعبو

مامأا امهيف هبتششملا ميدقت مت ةمزÓلا

ي˘ت˘لا ة˘شسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘لاد˘˘ع˘˘لا

ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘شصأا

يف عاد˘يإ’ا˘ب ي˘شضق˘ي ار˘مأا ي˘شسي˘ئر˘لا

ة˘با˘قر˘لا ن˘˘هر ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ع˘˘شضو ن˘˘ي˘˘ح

.ةيئاشضقلا

ةسسبت

صسبحلا صسولهم صصرق0051 جيورت يف طروتملا عاديإا

تاقفسص ماربإاب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن ةسسبت ةي’و نمأاب ةيلاملاو ةيداسصتق’ا ةقرفلل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق تنكمت
ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو ةيمسسر ةيرادإا تاررحم يف روزملا لامعتسسا عم ةيمومعلا تاقفسصلا لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما حنمو ةهوبسشم

.ةبانعب رييسستلل يلاعلا دهعملا اذكو ةزنولاب قرسشلا ديدح مجانم ةكرسش نم لكل نوعبات نوفظومو تاراطإا اهيف طروت، فسسعتلاو

 ةيراجت تÓحم ةدع قلغ عم ةازاوم

تلواطلا ةلازإل ةلمح
ةيئاوششعلا زجاوحلاو

 لجيج عراوششب
ة˘ي˘ل˘م˘ع سسمأا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ر˘ششا˘˘ب
نم ت’واطلاو ةيئاوششعلا زجاوحلا عزنل ةعشساو
ل˘ي˘ل˘ه˘ت ط˘شسو كلذو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع عراو˘˘شش
تتاب ام لظ يف يلحملا عراششلا لبق نم بيحرتو
هيوششت نم تاشسرامملاو ةطششنأ’ا سضعب هلكششت

نم هشضرفت ام اذكو ةنيدملل يلامجلا هجول ريبك
عراو˘ششب ةا˘ي˘ح˘ل˘ل يدا˘ع˘لا ر˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع ل˘ي˘قار˘˘ع
ةشصاخ تادحو ترششاب دقو. سشينروكلا ةمشصاع
يتلا ةيئاوششعلا زجاوحلا عزن ةيلمع ةطرششلا نم
اذكو مهتÓحم مامأا اهعشضوب راجتلا سضعب ماق
عراشش نم اقÓطنا كلذو تاقرطلا ةفشصرأا ىلع
ةيلمعلا عشسوتتل ةديدجلا ةنيدملاب سسنوت ةلوعك
زجاوحلا هذه ةلازإا لÓخ نم ىرخأا عراوشش وحن
سضعب راثأا ام وهو ةيئاوششعلا ت’واطلا ىتحو
ودبأا نمم ةريخأ’ا هذه باحشصأا عم تاششوانملا
ةطرششلا رشصانع نأا ريغ ةيلمعلا ىلع مهشضارتعا
رظتني يتلا ةيلمعلا مامتا يف ةريبك ةمارشصب ولحت
ة˘م˘شصا˘ع˘ب ىر˘خأا ند˘˘مو عراو˘˘شش ى˘˘لا د˘˘ت˘˘م˘˘ت نأا
ةنكاشسلا ةايح نيشسحت راطإا يف اذهو سشينروكلا

نوريثكلا حابتشسا ا˘مد˘ع˘ب نو˘نا˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ه سضر˘فو
ن˘ي˘ل˘جار˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا تار˘م˘م˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا

ةاعارم نود علشسلا سضرعل نكامأا ىلإا اهولّوحو
يفو لشصتم قايشس يفو. ندمتلا طورشش ىندأا
يذلا يحشصلا لوكوتوربلا تاءارجا قيبطت راطإا
ةدع قلغ مت انوروك سسوريف ةبراحم ىلإا فدهي
لبق نم ةي’ولا نم قطانم ةدعب ةيراجت تÓحم
˘مد˘ع ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا د˘ع˘ب كلذو ة˘طر˘˘ششلا لا˘˘جر
ةياقولا طورششل تÓحملا هذه باحشصأا مارتحا

تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘كب ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا سضر˘˘ع م˘˘ه˘˘˘بر˘˘˘شضو
قÓغإا متو ، راطإ’ا اذه يف اهيلع سصوشصنملا

ندم ةدع ىوتشسم ىلع ايراجت Óحم03 نم رثكأا
ةيليملاو رشصنعلا ، ريهاطلا ، لجيج رارغ ىلع
ةكرحب اوماق نأاو قبشس راجتلا سضعب نأاو املع
تارارقلا هذه ىلع ادر ةيليملا ةيدلبب ةيجاجتحا
اهنأاو اشصوشصخ ة˘ب˘ئا˘شصلا ر˘ي˘غ˘ب ا˘هو˘ف˘شصو ي˘ت˘لا

ء’ؤوه اهدبكت يتلا رئاشسخلا ةجوم زع يف تءاج

Ω.eù°©ƒO.انوروك ةحئاج لعفب

رسشنت ةفينع ةرجاسشم /ةدكيكسس
 ناكسسلا نيب بعرلا

ةمهتب صصاخششأا7 فيقوت
زجحو ةباشصع نيوكت

ءاشضيب ةحلشسأا
فيقوت نم ةدكيكشس ةي’و نمأا حلاشصم تنكمت

53 و22 نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا70
اوطروت ةيئاشضقلا قباوشسلا يوذ نم مهلج ،ةنشس
طارخن’ا ،ءايحأا ةباشصع ميظنتو ءاششنإا ةيشضق يف
ةزايح ،ةرجاششملا يف كارتشش’ا ، ءايحأا ةباشصع يف
تقلت امدنعف .يعرشش رربم نود ءاشضيب ةحلشسأا

هداف˘م ر˘شضخ’ا ط˘خ˘لا ر˘ب˘ع ءاد˘ن ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم
رامع يحب ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب فينع راجشش عوقو
نيتعومجم نيب ةدكيكشس ةنيدم طشسوب يبياطشش
ناكشسلا نيب بعرلا راثأا يذلا رمأ’ا ، بابششلا نم
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘ق ،
اهتادحول يروفلا لقنتلا و ةيرورشضلا تاءارجإ’ا
اورداغ راج˘ششلا دار˘فأا نأا ن˘ي˘ب˘ت ن˘يأا ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةبكرم دوجو تنياع ةطرششلا رشصانع ، ناكملا

حوتفملا قيقحتلا ، ميطحتلا راثأا اهيلع ةنوكرم
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا او˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت را˘˘ج˘˘ششلا دار˘˘فأا نأا ن˘˘ي˘˘ب
يقلتل ةبازع ىفششتشسمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
ىفششتشسملا ىلإا نمأ’ا ةقرف تلقنت هيلعو ،جÓعلا
ةحلشصملا ىلا مهليوحتو نيينعملا فيقوت مت نيأا
دارفأا عيمج سصيخششت نم قيقحتلا نكم امك ،
نمأا رقم ىلإا مهليوحتو اعابت مهفيقوتو ةباشصعلا
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ، ة˘ي’و˘لا
.ةرجاششملا يف ةل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘شسأ’ا
م˘ت ،ي˘ئا˘شضق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م لا˘م˘كت˘شسا د˘˘ع˘˘ب
ةمكحم ىدل ةيلحملا ةباينلا مامأا ةباينلا مهميدقت
،ءايحأا ةباشصع ميظنتو ءاششنإا ةيشضق نع ةدكيكشس
ي˘ف كار˘ت˘˘شش’ا، ءا˘˘ي˘˘حأا ة˘˘با˘˘شصع ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا
رر˘ب˘م نود ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا ةزا˘ي˘ح ، ةر˘˘جا˘˘ششم˘˘لا
.عاديإا رمأا مهقح يف ردشص نيأا يعرشش
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دورو ر˘˘˘˘ثإا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ةـي˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م
ا˘هدا˘ف˘م ة˘ل˘صشن˘خ˘ب لوألا ير˘صضح˘˘لا

ة˘نو˘كر˘م ة˘هو˘ب˘˘صشم ةرا˘˘ي˘˘صس دو˘˘جو
طصسوب تارامع ىدحإا نم برقلاب
تاوق تلقنت روفلا ىلع  ةنيدملا
يرحتلل ناكملا نيع ىلإا ةطرصشلا

ةرايصس دوجو نيبتيل عوصضوملا لوح
ةلصشنخ ةيلو م˘ي˘قر˘ت تاذ ة˘ي˘حا˘ي˘صس
رقم ىلإا اهليوحت متيل ،ناكملا تاذب
نع يرحتلاو ثحبلا دعب ،ةطرصشلا

هيلإا لصصوت˘لا م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لا بحا˘صص
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف سصخصشب
نأا حر˘صص ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب م˘˘ي˘˘ق˘˘م
قوصسلا نم اهارتصشا هل كلم ةرايصسلا
تا˘يلو˘لا ىد˘˘حإا ن˘˘م ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسألا
و ثاح˘بألا ق˘ي˘م˘ع˘ت د˘ع˘ب .ة˘ي˘قر˘صشلا
كلاملا ىلإا لصصوتلا مت تايرحتلا
ه˘نأا˘ب حر˘صص ن˘يأا ةرا˘ي˘صسل˘ل ي˘ل˘صصألا
دازملا ق˘ير˘ط ن˘ع ةرا˘ي˘صسلا ىر˘ت˘صشا
ةرمتصسملا ثاحبأÓل ةجيتنو ، ينلعلا

ةرا˘ي˘صسلا ة˘ي˘كل˘م لو˘ح ة˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘لاو

ف˘ل˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو ة˘ق˘با˘ط˘م ىد˘مو
ةرايصسلا نأا نيبت ، ةبكرملل يدعاقلا
نأاو ي˘ن˘ل˘ع˘لا داز˘م˘لا ن˘م ر˘˘ت˘˘صشت م˘˘ل
ة˘ق˘فر˘م˘لا «ع˘ي˘ب˘لا ةدا˘ه˘˘صش» ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ةروزم ةبكرمل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب

ةقيثولا هب متخ يذلا عباطلا نأا امك
مهيف هبتصشملا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،روز˘م

و سصا˘˘خ˘˘صشأا60 م˘هدد˘ع غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

لجأا نم ةحلصصملا رقم ىلإا مهدايتقا
تاءارجإا لامكتصسا دـعب و ، قيقحتلا
نمألا حلا˘صصم ل˘ب˘ق ن˘م ،قـي˘ق˘ح˘ت˘لا
زاـجنإا مـت ،ةلصشنخب لوألا يرصضحلا

مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا دـصض ي˘ئاز˘ج فـل˘م

سصاخصشأا60 م˘˘هدد˘˘ع غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘صساو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا عو˘˘صضو˘˘م˘˘ب
اهردصصت ةيمصسر ةقيثو يف روزملا

(ع˘ي˘ب ةدا˘ه˘صش) ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تارادإلا

ا˘هد˘صصق˘˘م ن˘˘ع ة˘˘عا˘˘صضب ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

لئاصسول ءار˘صشلاو ع˘ي˘ب˘لا يزا˘ي˘ت˘ملا

مايقلا نود يبنجأا أاصشنم تاذ لقن

ة˘ي˘كر˘م˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب ا˘˘ق˘˘ب˘˘صسم

مهميدقت مت هبجوم˘ب ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

.ةلصشنخب ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

ةنيطنشسقب ةيندملا ةيامحلا

ءافطإا تانحاشش6و انوع62  ترخشس

لوهم قيرح دامخإا
دارم صشوديدب عدوتشسمب بشش

ةدحولا يف ةلثمتملا ةيندملا ةيامحلا تادحو تلخدت
نايزوب ةما˘ح ةد˘حو، نا˘م˘ي˘ل˘صس يوا˘صسي˘صس ة˘يو˘نا˘ث˘لا
و دارم سشوديد عاطقلا ةدحو، فصسوي دوغيز ةدحو،
سسمأا لوأا ، نامحرلا دبع فنصصم مدقتملا زكرملا

ةيعانصصلا ةقطنملاب ةقيقد75و20 ةعاصسلا ىلع
لجأا نم كلذو ،نايزوب ةماح ةرئاد دارم سشوديدب
حلا˘صصم تما˘ق ،عدو˘ت˘صسم ل˘خاد بصش ق˘ير˘ح دا˘م˘خإا
و بيلقتلا عم دا˘م˘خإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
لجصس ثيح ءافطإلا نم ماتلا دكأاتلا ىتح ديربتلا
و تادعم ىلع يوتحي يذلا عدوتصسملل يلك قارتحإا
ةيامح تمت امك ،يزيج لما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ةز˘ه˘جأا

ع˘نا˘صصم و ق˘باو˘ط30 ن˘م نو˘كت˘م يرادإا ى˘ن˘˘ب˘˘م
مت ثيح ،ةيرصشب رئاصسخ يأا ليجصست نود ،ةرواجم

تانحاصش60 ،لخدت نوع72 ةيلمعلا هذهل ريخصست

 .فاعصسإا تارايصس30و ءافطإا
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502 ةيحشضلا ةافو
نع مجانلا زوكيليشسلا ءادل

ةنتابب توكت يف ةراجحلا لقشص
زوكيليصسلا ءاد اياحصض تايفو ةليصصح سسمأا تعفترا

502 ىلإا توكت ةيدلبب ةراجحلا لقصص نع مجانلا
ةيحصضلا يفوت نأا دعب كلذو ،ةايحلا اوقراف اياحصض

نأا ثيح ،ةنصس15 رمعلا نم غلابلا «ميهاربإا ينايطق»
نأا لبق ،ةدم ةراجحلا لقصص ةنهم سسرام ةيحصضلا
ةأاطو تحت سشارفلا همزليو لتاقلا ءادلا هنم نكمتي
هءارو اكرات لجألا هافاو نأا ىلإا يعانطصصلا سسفنتلا
ما˘ت˘يألا ة˘م˘ئا˘ق كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ،ءا˘ن˘بأا ة˘ثÓ˘ثو ة˘ل˘مرأا

ةيحصض توكت اهيف لجصست ةرم لك يف لمارألاو
يف ةبغرلا مدع لظ يف ،هذه توملا ةنهمل ةديدج
ل˘يد˘ب ر˘فو˘ت مد˘عو ة˘ه˘ج ن˘م ة˘فر˘ح˘لا ن˘ع فوز˘ع˘لا
ل نيذلا ،ةقطنملا بابصش اهنم يناعي ةقناخ ةلاطبل
ءادلا مهنم نكمت نمم ديدعلا مهنم دجاوتي لازي
.موتحملا ردقلا نورظتنيو
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تاردخم مارغوليك2 زجح
ةدكيكشس يف

نم ةدكيكصس ةيلو نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت
اهطاصشن سصتخا ةريطخ ةيمارجا ةباصصع طاصشن لصش

نم ةحيفصص12 تزجحو ، تاردخملا جيورت يف

اهيقلت رثإا ىلعف .مارغوليك2 نزوب جلاعملا فيكلا
يف ةباصصعلا دارفأل هوبصشم طاصشن لوح تامولعم
مت ةدكيكصس يف  قطانم ةدعب تاردخملا جيورت
ثحبلا ةمهم اهل تلكوأا ةقرفلا نم جاوفأا ليكصشت
رمألا ،ةكبصشلا هتاه دارفأا طاصشنل دصصرتلاو يرحتلاو

جلاعملا فيكلا نم ةحيفصص12 زجح نم نكم يذلا

نيصصخصش فيقوت عم،مارغوليك20 نم رثكأا نزوب
يف لغتصست تابكرم و،ةيمارجإلا ةكبصشلا دارفأا نم
دق و، مهنيب اميف لاصصتإÓل ةلاقن فتاوه و ، مهلقنت
تاهجلا مامأا مهميدق˘ت و ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخإا م˘ت
M«ÉI HƒOjæÉQ.ةيئاصضقلا

ةلئاع نم دارفأا4 قانتخإا
ةنيطنشسقب  ةدحاو

عاطقلا ةدحول ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا تا˘فا˘ع˘صسإا تل˘خد˘ت

60 ةعاصسلا دودح يف دارم سشوديدب دارم ينوطيق

نم كلذو ،حلاصص فاك انكصسم063 يحب د54و

اوصضرعت ةدحاو ةلئاع نم دارفأا40 فاعصسإا لجأا
نم اياحصضلا ،نوبركلا ديصسكأا يداحأا زاغب قانتخÓل

تاونصس60 نيب مهرامعأا تحوارت نيصسنجلا Óك

تمدق نيأا نايثغ ةلاح نم نوناعي اوناك ةنصس64و
تلاجعتصسإا ىلإا مهلقنو ةمزÓلا تافاعصسإلا مهل
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يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

6916ددعلا1202 يفناج91 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نمألاب ةطرششلا دارفأا نكمت ، ينطولا داشصتقلاب اهنم ةطبترملا اميشس ل اهعاونأا ىتششب مئارجلا ةحفاكم لجأا نم ةفثكملا اهتاطاششن راطإا يف
ةشصاخ ،ةيمشسر ةقيثو يف روزملا لامعتشساو ريوزت ةيشضق يف نيطروتم سصاخششأا60 فيقوت نم ،ةلششنخ ةيلو نمأاب يلخادلا لوألا يرشضحلا

 .اهب لومعملا ةيكرمجلا تاءارجإلاب اقبشسم مايقلا نود ، يبنجأا أاششنم تاذ ةيحايشس ةبكرمب

 ةيحايشس تارايشس قئاثو ريوزتب رمألا قلعتي

ةلششنخب ةيمشسر تاررحم ريوزت ةيشضق يف نيطروتم صصاخششأا60 فيقوت
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لبق نم رطصسملا ططخملل اديصسجت
يف ةن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم
،اهلاكصشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم
سسا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘صصا˘˘˘خ
تنكمت ،تاكلتمم˘لاو سصا˘خ˘صشألا˘ب
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘صضلا
ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا

نيصصخصشب ةحاطإلا ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

نم ةنصس52و02 رمعلا نم ناغلبي

ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت˘ل مار˘جإلا يدا˘˘ت˘˘ع˘˘م

رار˘˘صشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘صضق

د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت ة˘˘قر˘˘صسلاو

ةيصضقلا تايثيح .سضيبألا حÓصسلاب

لبق نم ةنودم ىوكصش ىلإا دوعت

ةقرصسلا لعفل هصضرعت ءارج ةيحصض

نم هد˘ير˘ج˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب
تايرحتلا و ثاحبألا ،لاقنلا هفتاه
ةيئاصضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا
نع ترمثأا يناثلا يرصضحلا نمأÓل
هفيقوت و هيف هبتصشم ةيوه ديدحت

يلع ةديدجلا ةنيدملا ىوتصسم ىلع
نمألا رقم ىلإا هدا˘ي˘ت˘قا ع˘م ي˘ل˘ج˘ن˘م
نم هيلع فرعتلا مت نيأا يرصضحلا
طروتم هنأا نيبت امك ،ةيحصضلا لبق

قيقحتلا ،ني˘ت˘ل˘ثا˘م˘م ن˘ي˘ت˘ي˘صضق ي˘ف
ةيوه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا ى˘صضفأا ق˘م˘ع˘م˘لا
هنأا نيبت يذلا و هيف هبتصشملل كيرصش
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘صسصسؤو˘م˘ب د˘جاو˘ت˘˘م
لبق بوصسنملا لعفلا فرتقا هنوك
د˘˘ع˘˘ب ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ه˘˘عاد˘˘˘يإا
تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا

مت يصسيئرلا لعافلا قح يف ةيئازج
 .ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت

 ةنيطنشسق

 نيدرف نم ةنوكم قرطلا عاطق ةباشصع كيكفت
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ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ترد˘˘˘صصأا
وزو يز˘ي˘ت˘ب ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب

6 يف لثمتملا يئا˘ه˘ن˘لا ا˘ه˘م˘كح˘ب

01 ق˘ح ي˘ف  ةذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ر˘˘ه˘˘صشأا
ةريصسملاب مه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م

لÓم فيرصشل ةصضهانملا ةيملصسلا
هذ˘ه˘ب ، ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘نادإا تم˘˘تو
عئاقولا فييكت ةداعإا عم ةبوقعلا

رهمجتلا ىلع سضيرحتلا ةحنج نم
رهمجتلا ةحنج ىلإا ، حلصسملا ريغ
دوعت ةيصضقلا عئاقو .حلصسملا ريغ
اعد يتلا ةي˘م˘ل˘صسلا ةر˘ي˘صسم˘لا ى˘لإا

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ير˘صصا˘ن˘م سضع˘ب ،ا˘ه˘˘ي˘˘لإا
يدانلا سسي˘ئر ةرادإا ّد˘صض ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ةبلاط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ،لÓ˘م ف˘ير˘صش
ردجت امكو ةيلاحلا ةرادإلا ليحرب
ةر˘ي˘صسم˘لا هذ˘ه نا˘ف ةرا˘صشلا ه˘˘ي˘˘لإا
ىعدتصسا بغصش لامعأا ىلإا تلوحت
تاوق لخدت ىلإا ىدأا يذلا رمألا

يتلا ةريصسملا تءاج امك .نمألا

ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘صش

برد˘م ة˘لا˘قإا د˘ع˘ب ن˘ير˘˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

مت م˘ث يد˘يزو˘ب ف˘صسو˘ي ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا

سسينيد يصسنرفلا بردم˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت

.هناكم هاقل

ةنيطنشسق  يف ودنمشسلا داوب ادوقفم ناك ينيشسمخ ةثج لاششتنإا
لجأل كلذو ناديمح ينب ةيدلب كوكط ةتصشمب ،ةقيقد55و21 ةعاصسلا دودح يف سسمأا لوأا فصسوي دوغيز ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا تلخدت

دجو ثيح ةيندملا ةيامحلا حلاصصمو ينطولا كردلا فرط نم ثحب لحمو ادوقفم ناك ةنصس05 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم «ف ،ب» سصخصش ةثج لقن

ةيندملا ةيامحلا فرط نم ةثجلا لقن متيل ،فصسوي دوغيز ةرئاد ناديمح ينب ةيدلبب ودنمصسلا داو نم ملك20 يلاوح دعب ىلع كوكط ةتصشم ىمصسملا ناكملاب

  LªÉ∫ HƒYµÉR     .دارم سشوديد ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا

وزو يزيت

بيرختلا و حلشسملا ريغ رهمجتلا ةحنجب نيمهتم نيفوقوم01 قح يف اشسبح رهششأا6
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يرصضحلا نمألا رصصانع تنكمت
،ةلصشنخ ةيلو نمأاب يلخادلا ثلاثلا
يف سصخصش فيقوت نم ، سسمأا لوأا
قو˘ب˘صسم ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا
نكاصسملا ةقرصس يف طروتم ايئاصضق
رثإا دوـعت ةـيصضقلا عـئاقو .ةلصشنخب
نمألا حلاصصم ما˘مأا ة˘ي˘ح˘صضلا مد˘ق˘ت
،ةلصشنخب يلخادلا ثلاثلا يرصضحلا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر ىو˘˘˘كصش عاد˘˘˘يإا د˘˘˘˘صصق

ه˘˘˘ن˘˘˘كصسم سضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
،ةقرصسلا ةلواحمب عوبت˘م ما˘ح˘ت˘قÓ˘ل
ثيح ، هتيوه لهجي سصخصش لبق نم
جور˘خ ل˘غ˘ت˘صسا ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا نأا
ءاصضقل هتلئاع دارفأا ةقفر ةيحصضلا
نأا ريغ ،تايجاحلاو سضارغألا سضعب
،لز˘ن˘م˘لا ى˘لإا ه˘جاردأا دا˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا
قوف سصاخصشألا دحأا دوجوب أاجافتيل
ةلصسلصس هديب Óماح هنكصسم حطصس
ه˘تد˘˘ها˘˘صشم د˘˘ع˘˘ب يذ˘˘لاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
حط˘صس ن˘م ز˘ف˘ق ن˘كصسم˘لا بحا˘صصل

ر˘صصا˘ن˘ع ، رار˘ف˘لا˘˘ب ذلو ن˘˘كصسم˘˘لا
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ءار˘جإا˘ب  تما˘ق ة˘˘طر˘˘صشلا
فيثكت د˘ع˘ب ،ن˘كصسم˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
د˘يد˘ح˘ت م˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لا و ثا˘˘ح˘˘بألا

، زيجو فرظ يف هيف هبتصشملا ةيوه
نم يناثلا دقعلا يف سصخصش وهو
دادعإا متيل ، ايئاصضق قوبصسم رمعلا

فيقوتب تللك ةمكحم ةينمأا ةطخ
ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
لامكتصسل ثلاثلا يرصضحلا نمألا
دـعبو .ة˘مزÓ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

مـت ،قـي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءارـجإا لا˘م˘كت˘صسا

هـبتصشملا دـصض يئازج فـلم زاـجنإا

نم ةقرصسلا ةلواحم عوصضومب  هيف

هميدقت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب ،ن˘كصسم ل˘خاد

نيأا ةلصشنخب ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

ةذفان اصسبح رهصشأا60 هقح يف ردصص

ـب رد˘˘ق˘˘ت ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘˘غ و

ةصسصسؤومب عاديإلا عم جد000.001

.ةلصشنخ ةياقولا

 سسبحلا نهر عاديإلا عم اشسبح رهششأا6 ـب نيدأا مهتملا

  ةلششنخ ةنيدمب لزانملا قراشسب حيطت ةطرششلا
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ةلازإاب ةبلاطملا لجأا نم كلذو

شضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا ة˘فا˘˘ك
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘سضوو ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
عمجت ثيح ،تا˘ن˘كسسلا ع˘يزو˘ت˘ل

جمانرب يف  نيبتتكملا نم ددع

ة˘ير˘يد˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘˘مأا «2 لدع»
يدانت تاراعسش نيعفار ةيوهجلا
ي˘ف لا˘غ˘سشألا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست˘˘ب
ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘فو تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا

.ةيجراخلا

يف بسصت تاراعسشب اودان امك
هذه تفرع ثيح ،قايسسلا شسفن
تعد يتلا ةي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ف˘قو˘لا
يبتتكمل ةيمسسرلا ةعمجلا» اهل

«ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب3102 لدع
ةينعملا تائفلا فلتخم ةكراسشم
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
مهسصيسصخت مت نيذلا نيبتتكملا

نكسسم0005 ع˘قو˘˘م ي˘˘ف

ىفطسصم نب» ةديدجلا ةنيدملاب

نورظتني نيذلا كئلوأا ،«ةدوع نب

تافلملا باح˘سصأا ،شصي˘سصخ˘ت˘لا

دعب اوددسسي مل نيذلا ةلوبقملا

نوعطلا باحسصأاو لوألا رطسشلا

تب˘ل ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘˘لا شسف˘˘ن ي˘˘هو

عو˘˘ب˘˘سسألا ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةو˘˘˘عد

مهجاجتحا دهسش يذلا ،مرسصنملا

عفر فرعو ةبانع ةيلو رقم مامأا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا شسف˘˘ن

ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘سشألا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘˘سست

ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘تو تا˘˘ن˘˘كسسلا

فلتخم يف ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب

قÓ˘طإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ع˘قاو˘م˘لا

ةر˘ي˘خألا ة˘سصح˘لا ي˘ف لا˘˘غ˘˘سشألا

ةكرسشل ا˘ه˘ت˘ق˘ف˘سص تح˘ن˘م ي˘ت˘لا

ةمانزر عسضو ،ةيكرتلا «شسلطأا»

اهب مازتللاو تانكسسلا عيزوتل

يف هب لومعم وه ام رارغ ىلع

. تايلو

ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا تر˘˘˘م˘˘˘ثأا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

ريدملا لابقتسسا نع ةيجاجتحلا

ددعو ةيعمجلا شسيئرل يوهجلا

نيأا نيجتحم˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ن˘م

مهل مدقو مهتلا˘غ˘سشنل ع˘م˘ت˘سسا

،طاقنلا فلتخم لوح تاحورسش

ةلو˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا با˘ح˘سصأا˘ف

ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ي˘سضق ة˘سسارد م˘ت˘˘ي˘˘سس

اذ˘ه ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم

يف ماعلا ريدملا دعو امك رهسشلا

اسضيأا دعو يذلا وهو قباسس تقو

ة˘˘سصح˘˘لا شصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا˘˘ب

.ةينطو ةيلمع نمسض ةريخألا

ةماعلا ةيريدملا

ةكرش يلثمم يعدتست

ةيكرتلا «وزوك»

جمانربب ةلسص يذ قايسس يف

ردسصم فسشك ،ةبانعب «2 لدع»

ةلاكول ةماعلا ةيريدملا نأا ميلع

ةكرسش يلثمم تعدتسسا «لدع»

زاجنإاب ةفلكملا ةيكرتلا «وزوك»

ةي˘ن˘كسس ةد˘حو0005 ةسصح

ىلع روكذملا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ن˘م˘سض

نب» ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم

بقع كلذو «ةدوع نب ىفطسصم

هدقع يذلا عامتجلا نم تاعاسس

قراط دمحم ةلاكولا ماع ريدم

نييزكرملا ءاردملا عم يبيرعلب

فقو يذلاو نييوهجلا ءاردملاو

يف رخأاتلا ىلع هلÓخ نم امبر

ىوتسسم ىلع لسصاحلا لاغسشألا

ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘˘كسسلا ة˘˘سصح˘˘لا هذ˘˘ه

نيب عامتجلا نأا ردسصملا حسضوأا

«وزو˘ك» ما˘ع ر˘يد˘مو ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘˘ب

م˘ت˘ي˘سسو ءا˘ع˘برألا اذ˘ه نو˘˘كي˘˘سس

ةلجسسملا لكاسشملا حرط هلÓخ

0005 ج˘ما˘نر˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

عيرسستل ةمزÓلا لبسسلاو نكسسم

˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسل لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو

.ةيدقاعتلا لاجآلا يف تانكسسلا
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مهنع نيلثمم لبقتسسي يوهجلإ ريدملإو ةيعمجلإ هل تعد

ةيوهجلا ةلاكولا مامأا نوجتحي «2 لدع» جمانرب يف نوبتتكم
سسمت ةيسضق58 ةجلاعم تمت اميف

 ةيمومعلإ تاحاسسلإو تاكلتمملاب

رثكأا زجحو سصاخصشأا3 فيقوت
 سسولهم سصرق004 نم

ةيئلولا ةحلسصملاب تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت

،شصاخسشأا30 فيقوت نم ، ةبانعب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

مهيف هبتسشم ،ةنسس93 و42 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق ي˘ف
نم ةربتعم ةيمك زجح عم ،عيبلا شضرغل ةعورسشم

مت ثيح شسولهم شصرق104 ـب ردقت ةيلقعلا تارثؤوملا
ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تإا
ة˘ه˘با˘ج˘م را˘طإا ي˘فو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا
ةيمومعلا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب ة˘سسا˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ر˘هاو˘ظ˘لا

تا˘حا˘سسم˘˘لاو ن˘˘كا˘˘مأÓ˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلاو
ةيلو نمأا حلاسصم تماق ،شصاخسشألا لبق نم ةيمومعلا

ةدع˘ب، ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ، ة˘با˘ن˘ع

يفناج80 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيناديم تاجرخ

ىلإا تاجرخلا هذه تسضفأا ثيح ،يفناج41 ةياغ ىلإا

عسضوب ةقلعت˘م ة˘ي˘سضق13اهنم ةي˘سضق58 ةجلاعم
نكرل يمومعلا قيرطلا ىلع ةبلسصو ةيديدح زجاوح

يف يعرسشلا ريغ عيبلاب ةقلعتم ةيسضق22و ،تارايسسلا

ريغ رئاظح ءاسشنإاب ةقلعتم اياسضق40، ماعلا قيرطلا
ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘سسار˘ح˘ل ة˘ي˘عر˘سش
تايانب وأا ةيوسضوف تايانب دييسشتب نيتقلعتم نيتيسضق
دعاوق ةفلاخمب نيتقل˘ع˘ت˘م ن˘ي˘ت˘ي˘سضقو ،ة˘سصخر نود˘ب
نع كيهان، عيبلا ءان˘ثأا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا

يعرسشلا ريغ ذاوحتسسلاب ةقلعتم اياسضق3 ليجسست
بسصن رارغ ىلع ةيمومعلا تاحاسسملاو ةفسصرألا ىلع

اياسضق40و،يعرسش ريغ عيب ،باعلأا ،عيبلا تلواط
تÓحملا جراخ ةفسصرألا ىلع علسسلا شضرعب ةقلعتم
تا˘جر˘خ˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘˘تو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ، ةيوعوت تÓمح اهتقبسس ةيناديملا

ريبادتلا و تاءارجإلاب ديقتلا ةرورسضل ةيمارلا راجتلاو

نإاف ةراسشإÓل،91 ديفوك شسوريف نم ةياقولل ةمزÓلا
ة˘م˘يز˘ع˘لا شسف˘ن˘ب ل˘سصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم
هنأاسش نم ام لك ةبراحمل ةيطرسشلا اهتايلمع ةعانقلاو

.هتاكلتمم ةمÓسس و نطاوملا نمأاب شساسسملا
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ببسسب ةحداف رئاسسخ إودبكت امدعب
انوروك سسوريف ةحئاج

تلاكولا ليثمتل يباقن يئلو بتكم
 ابيرق قدانفلاو ةيحايصسلا

نيي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تإل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘نا˘مألا تن˘ل˘عأا
شسيئر ةرا˘يز ن˘ع ن˘ي˘ن˘ثإلا شسمأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
قدانفلاو ةيحاي˘سسلا تلا˘كو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
يريسضحتلا عامتجإلا ريخألا شسأارت تيح ةبانع ةيلول
يئلولا بتكملا بيسصنتل دا˘ح˘تإلا بت˘كم˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ل قدا˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تلا˘كو˘لا عر˘ف˘ل
يناميلسس شضاير داحتإÓ˘ل ي˘ئلو˘لا ق˘سسن˘م˘لا رو˘سضح˘ب
ةبان˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تلا˘كو˘لا ءارد˘م ن˘م دد˘عو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا ل˘ق˘نو م˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘˘ل˘˘ل كلذو
ي˘سشف˘ت ة˘مزأا رار˘م˘ت˘سسإا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
قر˘سشلا بت˘كم˘ل نا˘ي˘ب ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م.ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
تاسسسسؤوملل ةماعلا ةيلاردفنوكلل بابسشلا تاسسسسؤومل
مت يذلا ءاقللا تايلاعف يف هتكراسشم نلعأا ةيرئازجلا
ةيذيفنتلا ةنامألا رقم ىوتسسم ىلع  شسمأا لوأا  موي

يتلا ةبانع ةيلول نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا داحتإل
تلا˘كو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا شسي˘ئر تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسإا
نايبلا فاسضأاو . هل قفارملا دفولاو قدانفلاو ةيحايسسلا
ةسصاخلا تاريسضحتلا راطإا يف جردني ءاقللا اذه نأا
ةيحايسسلا تلاكولا عرفل يئلولا بتكملا بيسصنتل
ةيلمعلا هذه ةيمهأا يتأات امك . ةبانع ةيلول قدانفلاو
لفكتلل عرفلا اذهل قيرط ةطراخ عسضول ةيميظنتلا
قدانفلاو ةيحا˘ي˘سسلا تلا˘كو˘لا با˘ح˘سصأا تلا˘غ˘سشنا˘ب
يسشفت ةل˘حر˘م لÓ˘خ ة˘م˘ي˘سسج ر˘ئا˘سسخ اود˘ب˘كت ن˘يذ˘لا

ددسش قايسسلا تاذ يفو91 . ديفوك انوروك شسوريف
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا˘ب با˘ب˘سشلا تا˘سسسسؤو˘م بت˘˘كم شسي˘˘ئر
هذه لثم ةيمهأا ىلع ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
قدانفلاو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تلا˘كو˘لا نأا رد˘ج˘يو. تاءا˘ق˘ل˘لا
ببسسب ءابولا روهظ ذنم ةحداف ةيدام رئاسسخ اودبكت
نم ةذختملا ةيزارتحإلا ريبادتلا ءارج مهطاسشن فقوت

.91 ديفوك شسوريف ءابو ةهباجمل تاطلسسلا فرط
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شسيئر شسمأا لوأا ءاسسم لبقتسسا
يحلا ناكسس نع نيلثمم ةبانع ةرئاد

2- بر˘˘ح يد˘˘ي˘˘سس يو˘˘سضو˘˘ف˘˘˘لا

قيرطلا قلغب مهمايق رثإا -ناورموبأا
ذ˘ن˘م ناور˘م و˘بأا ة˘ح˘سصم ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ن˘ع جار˘فإلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل حا˘ب˘˘سصلا
مهل ةسصسصخملا ةينكسسلا ةسصحلا

ةاناعملا نم اومئسس دق مهنأا ةسصاخ

ةيو˘سضو˘ف تا˘ن˘كسس ل˘خاد ششي˘ع˘لاو

دعبو ةايحلا طورسش ىندأا اهب مدعنت

يف مهئاسصحإاب ةينعملا تاهجلا مايق

ةرئادلا شسيئر دكأا9102 ربمسسيد

اذهل ةسصسصخملا ةسصحلا نأاب مهل

ةينكسس ةدحو526 ـب ردقت يحلا

اهيلع يلاولا ة˘ق˘فاو˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘فو

ةيلمع لÓخ هنأاب نوينعملا دكأا امك

تلا˘ط ي˘ت˘˘لا م˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘سصحإلا

كاذنآا ةيوسضوفلا تويبلا نم ديدعلا
دقف قباسسلا ةرئادلا شسيئر فرط نم
ريغ نيي˘سصح˘م˘لا نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا م˘ت
ةغيسص يأا نم ا˘ق˘ب˘سسم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘ك ته˘ت˘ناو ن˘كسسل˘ل
ةمئاقلا نأا امك ةمزÓلا تاءارجإلاو
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘سضا˘˘˘ح
نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو .ط˘ق˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب او˘ما˘ق د˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا تا˘˘ف˘˘قو˘˘لا
ن˘ع جار˘فإلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا

دعوم ديدح˘تو ة˘ي˘ن˘كسسلا م˘ه˘ت˘سصح
ة˘ق˘ئل تا˘ن˘كسس ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ل
لخاد نيرمألا نوناعي مهنأا ةسصاخو
شصخألاب ةيوسضوفلا تا˘يا˘ن˘ب˘لا كل˘ت
ثداو˘ح˘لا ءار˘ج ءا˘ت˘سشلا ل˘˘سصف ي˘˘ف
مهلزانم ىلإا راطمألا هايم تابرسستو
هايم˘لا بل˘ج ةا˘نا˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
.ناتوبلا زاغ تاروراقو

ةينطولإ ةلاكولإ هتقلطأإ يذلإ ينكسسلإ جمانربلإ يف نيبتتكملإ نم ددع ةبانعب «لدع» ةلاكول ةيوهجلإ ةيريدملإ رقم مامأإ ،سسمأإ حابسص ،جتحإإ
.3102 ةنسس «لدع» هريوطتو نكسسلإ نيسسحتل

 ةينكسسلإ مهتسصح نع جإرفإلاب ةبلاطملل قيرطلإ مهقلغ بقع
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ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ما˘˘يألا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘سشت
ةينطولا ىتحو ةيسسيئرلا تاقرطلا
ا˘ما˘حدزاو ى˘سضو˘ف ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب
ارمذت قلخ امم قوبسسم ريغ ايورم
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا ىد˘˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ةسشرو بب˘سسب ة˘يلو˘ل˘ل ن˘يردا˘غ˘م˘لا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘قر˘ط˘لا لا˘غ˘˘سشأا

ةعباتلا ةيمومعلا لاغسشألا حلاسصم
تاقرطلاب شصخألابو ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل
رارغ ىلع ةنيدملا طسسو ةيسسيئرلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ي˘ب˘˘ع˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا عراو˘˘سشلاو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
ي˘˘ناد˘˘يو˘˘سس رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأÓ˘˘ل

ي˘حو ر˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘حو ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ب˘˘˘سضلا˘˘˘بو فا˘˘˘سصف˘˘˘سصلا

ةيا˘غ ى˘لإا نارود˘لا رو˘ح˘م ىو˘ت˘سسم
شضرغب يبرغلا لهسسلا ءايحأا لماك
فر˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق ة˘˘كب˘˘سش د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
يدؤوملا قيرطلا قلغ اذكو يحسصلا
ةنيدم طسسو˘ب م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘سس ى˘لإا

يدؤوملا قفنلا ريهطت لجأا نم ةبانع
نم ميهاربا يديسس ىلإا باطحلا نم
را˘ط˘مألا ءار˘ج ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا
نيطلا داز امو  ةطقاسستملا ةريخألا
اهيف عرسش دق لاغسشألا كلت نأا ةلب
يح ىوتسسم ىلع رهسش يلاوح ذنم
ريسست لا˘غ˘سشألا ن˘كلو فا˘سصف˘سصلا
طقاسست لÓخ هنأا امك ،ةئيطب ةريتوب

ام اذهو لا˘غ˘سشألا ف˘قو˘ت˘ت را˘ط˘مألا
ق˘ير˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ءا˘ي˘ت˘سسا را˘˘ثا

ةرجألا تارايسس باحسصأا شصخألابو
ىوتسسم ىلع نيلماعلا تÓفاحلاو
لهسسلا ءايحأا نيب ام طبارلا طخلا
ءار˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسوو ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘مرا˘ع˘لا ى˘سضو˘ف˘˘لا
يف مهاسسي ام ماحدزلاو  تاقرطلا
ىلإا لوسصولل ليوط تقو قارغتسسا

ماحدزلاو ظاظتكلا ءارج مهتهجو
هدهسشت نيذللا نير˘ي˘ب˘كلا يرور˘م˘لا

ل˘ك نأا ة˘سصا˘˘خو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
ءادوسس طاقن ىلإا لوحتت تاقرطلا
ميهاربإا يديسس قفن ةسصاخو ةبانعب
ه˘ي˘ف ط˘قا˘سست˘ت ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف يذ˘˘لا

لو ةيئام ةكرب ىلإا لوحتي راطمألا
رورملا قيرطلا ومدختسسم عيطتسسي
فد˘ه˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘م
نم فيفختلا هزاجنإا نم شضورفملا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
تاقر˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم نإا˘ف اذ˘كهو
ءار˘˘ج مو˘˘ي ل˘˘ك نو˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
تاقرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا  تا˘سشرو
با˘عأا د˘˘قو  .تا˘˘كب˘˘سشلا د˘˘يد˘˘ج˘˘تو
نأا نينطاوملاو تابكرملا باحسصأا
تقولا اذه يف لاغسشألا كلت نوكت
لك تلوح يتلا ءاتسشلا لسصف يفو
كلا˘˘سسمو لا˘˘حوأا ى˘˘لإا تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

يف اهب مايقلا شضور˘ف˘م˘لا˘ف ة˘ب˘ع˘سص
.ليللا يفو فيسصلا لسصف

ةنيدملإ طسسوو ءايحألإ فلتخمب تاقرطلإ لاغسشأإ تاسشرو ببسسب

 نينطاوملا ءايتصساو بيهر يرورم ماحدزإا
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ةيريدم˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تع˘فر
مدعب اسساسسأا قلعتت تافلاخم لقنلا
ىرخأاو يحسصلا لوكوتوربلا مارتحا

طورسشلا رتفد مارتحا مدعب ةقلعتم

06 نم ديزأا ةب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ

راجحلا ىوتسسم ىلع لمعت ةبكرم
راجحلا اذكو ةبيعسشلا ةقطنم وحن

باحسصأا ة˘ب˘قار˘م بنا˘ج ى˘لإا ة˘با˘ن˘ع

يعامجلا لقنلا تابرعو تÓفاحلا
ةيدلب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا بسسحو را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ي˘ف ي˘تأا˘ي ر˘مألا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا تدروأا
فرط نم رط˘سسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا
ىل˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا نا˘ج˘ل˘لا

ةبانع ةيلوب لقنلا ةيريدم ىوتسسم
يرهسش ططخم نمسض لمعت يتلاو
نم ديدعلا ششيتفتو ةبقارم نمسضتي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ىدم ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب

لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت

لمعلاو دعابتلاب قلع˘ت˘م˘لا ي˘ح˘سصلا

ةرد˘ق ن˘م ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب05 ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع

عسضو ةيمازلا عم ةبكرملا باعيتسسا

نئابزلا لقن ةيل˘م˘ع لÓ˘خ ة˘ما˘م˘كلا

˘ماز˘˘ت˘˘لا يد˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا

رتفدب ءاج ام لك قيبطتب نيقئاسسلا

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي ه˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ط ور˘˘سشلا

ةينعملا تاهجلل نيفلاخملا تافلم

ه˘جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف شصا˘˘سصت˘˘خلا بسسح

لوكوتور˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م

مت هنأا املع نمألا حلاسصمل يحسصلا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م

رامع يديسس راجحلا نم طوطخلا

ةب˘ي˘ع˘سشلا را˘ج˘ح˘لا ة˘با˘ن˘ع را˘ج˘ح˘لا

را˘ج˘ح˘لا را˘˘م˘˘ع قوزر˘˘م را˘˘ج˘˘ح˘˘لا

.رامع قوزرم راجحلا ينوبلا

 راجحلإ ىوتسسم ىلع لقنلإ طوطخ ةبقإرم رثإإ

نمألاو لقنلا ةيريدم حلاصصم ىلإا نيلقانلا تافلاخم عفر
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كلذ لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘عد يذ˘˘˘˘˘˘لأ
ةرايز ىلإأ ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

هذ˘ه نا˘كسس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م فا˘˘سشكت˘˘سسأو
م˘ه˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ فد˘˘ه˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ق˘طا˘ن˘م˘لأ ا˘م˘ي˘سس م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘بو
مزÓلأ معدلأ ميدقتل كلذو ةلوزعملأ
ناكسسل مير˘ك سشي˘ع نا˘م˘سضو ،م˘ه˘ل
نأأ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ،ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
امك اهب ىردأأ نييلحملأ نيلوؤوسسملأ
نم ايعامج نوكي نأأ بجو لمعلأ نأأ

فلتخم ليلذتو دوهجلأ رفاظت لÓخ
اهي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ سصئا˘ق˘ن˘لأ هذ˘ه
قطانم بلق يف طيسسبلأ نطأوملأ
نمو أذه ،اهن˘ع ع˘م˘سسي ا˘م˘ل˘ق ة˘ي˘ئا˘ن
ةينماسضتلأ ةلفاقلأ طحت نأأ رظتنملأ

سسمخب ةيلوأأ ةلحرم يف لاحرلأ هذه
تايدلب نم لك رأرغ ىلع تايدلب
،لسضاف د’وأأ ،ةنيزوب ،مÓسس د’وأأ

،توكت ةيد˘ل˘بو ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ل˘يز˘ع
ةيبطلأ تأد˘عا˘سسم˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ل كلذو
ة˘ي˘نا˘ج˘م تا˘فو˘سشكو تا˘سصو˘ح˘˘فو
نم ىسضرملأ ىلع ةيودأ’أ عيزوتو
مÓعإ’اب فلكملأ بسسحو ،ةنكاسسلأ

ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
نإاف عاكن ريهز ةنتاب ةي’ول ةيندملأ
رأد˘م ى˘ل˘ع تج˘مر˘ب هذ˘ه ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لأ

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ سسم˘˘ت˘˘ل ما˘˘يأأ ة˘˘˘سسم˘˘˘خ
مويلأ يف ةيدل˘ب لد˘ع˘م˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ

نم يفناج12 ـلأ خيرات ةياغ ىلإأ
ةجمرب راظتنأ يف ،ةيراجلأ ةنسسلأ
˘˘ما˘˘يأ’أ مدا˘˘ق ي˘˘ف ىر˘˘خأأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
.ةيلمعلأ نم ديفتسست

ةيبط ةلفاق نأأ ركذلاب ريدج أذه
نيمأ’أ اهيلع فر˘سشأأ د˘ق ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ
تحت لوأ’أ سسمأأ ةنتاب ةي’ول ماعلأ

ىلإأ تردا˘ب «ل˘مأ’أ» ة˘ل˘فا˘ق ى˘م˘سسم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع˘ب ة˘يرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘˘سصل˘˘ل
ةنيدملأ ى˘ف˘سشت˘سسم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

نيأأ ،يندملأ عمتجملأ يلثمم أذكو
قطان˘م و˘ح˘ن ة˘ل˘فا˘ق˘لأ ة˘ه˘جو تنا˘ك
ةتوت˘لأ ن˘ي˘ع ةر˘ئأد تا˘يد˘ل˘ب˘ب ل˘ظ˘لأ
نينطأوملل تاسصوحف ميدقت فدهب
ة˘يد˘عا˘ق تا˘جÓ˘ع ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ةيطغأأ نم ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ تأد˘عا˘سسمو
ي˘هو ،ة˘ي˘ئأذ˘غ دأو˘م أذ˘كو ة˘سشر˘فأأو
انا˘سسح˘ت˘سسأ تق’ ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

قطانملأ هذه ناكسس فرط نم أريبك
ىندأ’ رقتفت يتلأ ،ةلوزعملأو ةيئانلأ
تأردابم يف ،ميركلأ سشيعلأ طورسش

قطانم اهب ىظحت ةيعامتجأ ةيناسسنإأ
ق˘˘فو ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ة˘˘نوآ’أ ي˘˘ف ل˘˘˘ظ˘˘˘لأ
لفكتلل ةيروهمجلأ سسيئر تاميلعت
ع˘ي˘م˘ج ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لأ هذ˘˘ه نا˘˘كسسب
انوروك ةحئاجل ناك يتلأ ،بنأوجلأ
هذهب رثكأأ لفكتلأ يف يباجيإ’أ رثأ’أ
ةقبا˘سس ل˘فأو˘ق لÓ˘خ ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ةيئأذغلأ دأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م
لÓخ اميسس ناكسسلأ ء’ؤوهل ةمزÓلأ
ءأر˘ج سضور˘ف˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘˘لأ تا˘˘يأد˘˘ب
.ءابولأ يسشفت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6916ددعلا1202 يفناج91 ءاثÓثلا 7ىرقو ندم
www.akhersaa-dz.com

تايدلب سسمخ سسمت ةيلمعلا

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل ةينماسضت ةيبط ةلفاق قÓطنا
ةنتابب لظلا قطانم وحن

ةيلو11 ةكراسشمب

تاراطإا ةدئافل ةينيوكت ةرود
ةيسسيئرلا تابتكملا

11 يف ةيسسيئرلأ ةعلاطملأ تابتكم تأراطإأ كراسش

، ة˘با˘ن˘ع، ةد˘كي˘كسس تا˘ي’و˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي و ة˘˘ي’و
يديسس ، ةديعسس ، رأردأأ ، راسشب ، ةنيطنسسق ، ناسسملت
ي˘˘ف ترا˘˘ي˘˘ت و ، ةر˘˘كسسب ، م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ، سسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
تأراطإ’ ةمئأدلأ ةلكسسرلأ و رمتسسملأ نيوكتلل  ةرود
ةيسسيئرلأ تابتكملأ تأراطإأ سصخأ’اب و ةفاقثلأ عاطق
ةمسصاعلأ رئأزجلاب  اهتاقحلم و ةيمومعلأ ةعلاطملل

و يريدم تعمج ،يراجلأ يفناج71 ىلإأ41 نم
» ةيلودلأ ةريبخلأ نم ريطأاتب ةريخأ’أ هذه تأريدم
و ةيمومعلأ تاقفسصلل تَسصِسصُخ و «نأورك نب ةيجن

ةقيثولأ رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ طور˘سشلأ ر˘ت˘فد دأد˘عإأ تا˘ي˘ف˘ي˘ك
كÓهتسسأ سصخي اميف ةيلوؤوسسملل ددحملأ و سساسسأ’أ

4 ىلإأ ةرودلأ تمسسُق  و. يناثلأ اهباب يف ةينأزيملأ

و اهميظنت يف مكحتلأ ةدوج يف مهاسس ام وه و جأوفأأ
ديفوك سصاخلأ يحسصلأ لوكوتوربلل امأرتحأ كلذك

لك ىلإأ ةيبيردتلأ ةرودلأ هذه لÓخ قرطتلأ مت91 .
تاسضيوفت و ةيمومعلأ تاقفسصلأ ميظنتب ةقÓع هل ام
ثيح نم ءأوسس طورسشلأ رتفد ةسصاخ و ماعلأ قفرملأ
ديسسجت تايفيك اسضيأأ و ذيفنتلأ ، دأدعإ’أ ، فيرعتلأ

ةياهنلل ةيأدبلأ نم ميظنتلأ نم24 ةداملل اقبط ةيلمع
ميدقتب متتختل ةلسصلأ تأذ اياسضقلأ عيمج حرط و
ىلع عزويل هرسصانع لمتكملأ طورسشلأ رتفدل جذومن

.طوغسضم سصرق يف نيكراسشملأ جوفلأ ءاسضعأأ
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درطلاب نيددهم اوحبسصأا نأا دعب/ ةملاق
 مهنكاسسم نم

ديعسسلا يديرح ينكسسلا عمجملا ناكسس
لخدتلاب ايلعلا تاطلسسلا نوبلاطي

«ديعسسلأ يد˘ير˘ح» ي˘ن˘كسسلأ ع˘م˘ج˘م˘لأ نا˘كسس بلا˘ط

ةيروهمجلأ سسيئر ، ةملاقب حأرج نب ةيدلبب نئاكلأ
تأد˘يد˘ه˘ت˘لأ د˘ع˘ب ، م˘ه˘فا˘سصنإ’ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يذلأ سصأو˘خ˘لأ د˘حأأ فر˘ط ن˘م م˘هد˘سض ة˘ل˘سصأو˘ت˘م˘لأ
ةعطقلأ نأأ ةجحب مه˘ن˘كا˘سسم ءÓ˘خإا˘ب ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘ي
، هل اكلم تانكسسلأ هذه اهقوف تزجنأأ يتلأ ةيسضرأ’أ

ةيروهمجلأ سسيئرل ةهجوملأ ناكسسلأ ةلاسسر بسسحو
أذهب نوميقي مهنإاف اهنم ةخسسن ىلع انلسصحت يتلأو
» دج نع ابأأ» ةليوط تأونسس ذنم ينكسسلأ عمجملأ

يف تزجنأأ تانكسس اهنمو ، ةيوسضوف تانكسس اهنم
ةرمثتسسمل˘ل ع˘با˘ت و˘ها˘م ا˘ه˘ن˘مو ، ي˘تأذ˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ را˘طإأ
مهنأأ نيفيسضم ، » يديرح ديعسسلأ » ةيحÓفلأ ةيحÓفلأ

ينعملأ روسضحب  أوؤوجافتيل ةيداع ةايح نوسشيعي أوناك
نأأ دعب هل اكلم حبسصأأ ينكسسلأ عمجملأ نأاب مهديدهتو
ءأرسشب ماق نأأ دعب  هل هنع حأرج نب ةيدلب  تلزانت
دعب أأدبتل ، ةيرقلأ رأوجب ةنئاكلأ ةيسضرأ’أ ةعطقلأ
تأد˘يد˘ه˘ت˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘م˘ج˘م˘˘لأ نا˘˘كسس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م كلذ
أرسضحم لسسري ةرم ، ينعملأ فرط نم ةلسصأوتملأ
لسسري ةراتو ، ناكملأ ءÓخإاب مهايإأ ابلاطم ايئاسضق
ايسصخسش وه رسضحي ةراتو، مهتيوه نولهجي اسصاخسشأأ

ىلع هل عبات عمجملأ نأأ هئاعدأو تاسسايق ذخأاب موقيو
ملعلأ عم ، اهئأرسشب ماق يتلأ ةحاسسملل دتمي هنأأ سساسسأأ
ةيرق نع ةرابع ةلاسسرلأ باحسصأأ لوقي عمجملأ أذه نأأ
امدع ةملاق ةيدلبل ينأرمعلأ ططخملأ نمسض لخدت

21 اهتقو تحنم نيأأ ، ةريخأ’أ هذهل ايرأدإأ ةعبات تناك

مي˘سسق˘ت˘لأ لÓ˘خو ، ي˘ف˘ير˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف ا˘ن˘كسسم
يتلأو  حأرج نب ةيدلبل ةعبات ةيرقلأ تحبسصأأ  يرأدإ’أ

هذه نأأ نيدكؤوم ، تانكسس30 ىرخأ’أ يه تحنم
نأأ لبق ةروثلأ ءانثأأ نيرمعملأ دحأأ اهلغتسسي ناك ةيرقلأ
ةنئاكلأ » نامغد ديهسشلأ» ةريسسملأ ةعرزملأ اهلغتسست
ةيعأرز˘لأ ةرو˘ث˘لأ د˘ع˘بو ، را˘م˘ع زا˘ج˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب كأذ˘نآأ
ماقت تلأزام يتلأ » ديعسسلأ يديرح » ةينواعت تأاسشنأأ

ةيحÓفلأ تاعومجملأ ططخمو ، نآ’أ ةياغ ىلإأ اهيلع
حسسم حلاسصمو ةيحÓفلأ حلاسصملأ ةيريدمب ةدوجوم
ىلعو دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ نيعأد ، يسضأرأ’أ

يريزوو لوأ’أ ريزو˘لأو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ا˘ه˘سسأأر
دح عسضول لجاعلأ لخدتلل ريمعتلأو نكسسلأو لدعلأ
ميدهتو تيتسشت اهباحسصأأ ديري يتلأ تأديدهتلأ لثمل
.ةيسضقلأ يف قيقحت حتفو ، تÓئاعلأ هذه تويب
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ىلع فرسشأا دقو لظلا قطانم وحن ةيلولل ةيندملا ةيامحلا ةيريدم اهتقلطأا يتلا ةينماسضتلا ةلفاقلا ،ةنتاب ةيلو رقم مامأا نم سسمأا تقلطنا
.دوهزم قيفوت ةنتاب ةيلو يلاو هذه ةينماسضتلا ةلفاقلا قÓطنا
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ةنجل لوأ’أ سسمأأ موي ذنم ترسشاب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ ةرأزو ن˘˘˘م سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
و دقفت ةرايز ةيلحملأ تاعامجلأو

12 ىلإأ عوبسسأأ ةدمل مودت ةعباتم

، ةلسشنخ ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘يد˘ل˘ب
عيراسشم ىلع ةنجللأ فقتسس ثيح
جمأربلأ ذيفنت ىدم و لظلأ قطانم
عسضولأ نيسسحتل ةي’ولل ةحونمملأ
م˘ي˘ي˘ق˘تو ق˘طا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ل يو˘م˘ن˘ت˘لأ

يف يه يتلأو ةز˘ج˘ن˘م˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ

.زاجنإ’أ روط

د˘ق˘ف ة˘عا˘سس ر˘خآأ رد˘سصم بسسحو

ةي’وب  طرافلأ ءاعبرأ’أ موي تلح

ةرأزول ةعبات سشيتفت ةنجل ةلسشنخ

و ةيلحم˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ و ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

اهسسأأري ثي˘ح ،ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ

ىلع فر˘سشم˘لأ يز˘كر˘م˘لأ سشت˘ف˘م˘لأ

ةثÓث نم نوكتملأ همقاط و ةيلمعلأ

ةنجللأ فق˘ت ن˘يأأ، ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘سشت˘ف˘م

ع˘يرا˘سشم˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت و ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع

ةدئافل0202 ةنسس لÓخ ةزجنملأ

بوجتسس و ، لظلأ قطانم ةنكاسس

أريبك أددع عوبسسأأ رأدم ىلع ةنجللأ

بأرت لماك ربع لظلأ قطانم نم

مت ام ىلع فوقولل كلذو ، ةي’ولأ

ىرخأ’أ تايلمع˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت و هزا˘ج˘نإأ

. زاجنإ’أ ديق يه يتلأ

امئأد ةعاسس رخآأ ردسصم بسسحو

اهحا˘ي˘ترأ ن˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تر˘ب˘ع د˘ق˘ف

قطانم يف عيراسشملأ ذيفنت ىدمل

يف رخأاتلأ ىلع تفقو امنيب ، ةنيعم

ا˘م˘ك ، ىر˘خأأ ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لأ

ريزول اهريرقت ةنجللأ دعت نأأ بقتري

و ةدوجوملأ سصئاقنلأ لوح ةيلخأدلأ

قطان˘م˘ب ة˘ن˘كا˘سسلأ ت’ا˘غ˘سشنأ ع˘فر

لÓخ ةيلام غلابم سصيسصختل لظلأ

هذ˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘سسلأ

تايولوأأ نم ربتعت يتلأ عيراسشملأ

. لظلأ قطانمب نينطاقلأ نينطأوملأ

  جمانربلا ذيفنت ىدمو زاجنإلا روط يف يه يتلاو ةزجنملا عيراسشملا ىلع فقتسس

ةلسشنخ ةيلو تايدلبب لظلا قطانمب اهلاحر طحت ةيلخادلا ةرازو نم ششيتفت ةنجل
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ميلعتلأ و ةيبرتلأ عاطق ءانبأأ دده
ي˘ف لو˘خد˘لا˘˘ب ،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و˘˘ب
مهبتأور بسص رخأاتل أرظن بأرسضإأ
ةح˘ل˘سصم تد˘كأأ د˘قو ،ر˘ه˘سشلأ أذ˘ه˘ل
د˘ق ا˘ه˘نأأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب رو˘جأ’أ
رهسشلأ ةيأدب ذنم بتأورلأ تلسسرأأ
ةنيزخ˘لأ ن˘كل  مو˘ي˘لأ د˘ح˘ل يرا˘ج˘لأ
املع . تمسصلأ تمز˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
Óثم ةنيطنسسق ةرواجملأ ندملأ نأاب
ةيبرتلأ لامع وفظوم اهيف ىقلت دق
رهسشلأ ن˘م سسما˘خ˘لأ ذ˘ن˘م م˘ه˘ب˘تأور
مدع ببسس نع نيلئاسستم، يلاحلأ
بتأور ه˘ي˘ف بسصت مو˘ي سصي˘سصخ˘˘ت

ري˘خأا˘ت نود˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع
نأأ املع ،تاعاطقلأ يقاب لثم مهلثم

ةذتاسسأ’أ لها˘ك ل˘ق˘ث˘ي ر˘ي˘خأا˘ت˘لأ أذ˘ه
’ تايلوؤوسسمو لئأوع ووذ مهبلغأاف
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآأ ’و ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل لوأأ
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ فور˘ظ˘˘لا˘˘ف
ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘سشي˘ع˘م˘˘لأ ءÓ˘˘غو
ىتح دمسصي ’ يذل بتأرلأ كهنت
لامع رطسضي ذإأ ، رهسشلأ  ءاسضقنأ
لجأأ نم سضأرتق’أ ىلإأ ةيبرتلأ عاطق
دد˘ه و. م˘˘ه˘˘ل˘˘ئأو˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘نإ’أ

ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب  عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ و˘˘ف˘˘ظو˘˘م
مهتأوسصأأ عامسسإأ لجأأ نم بأرسضإأ
موي ديدحتب هتبلاطم و ةيبرتلأ ريدمل
يقاب رأرغ ىلع بتأورلأ بسصل تباث
جرهلأ أذه عم ان˘مأز˘تو ،تا˘عا˘ط˘ق˘لأ

تدكأأ بتأورلأ رخأات ببسسب جرملأو
ير˘يد˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ سسرأد˘م˘˘لأ

ى˘˘لإأ  ةدو˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأود˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب
عفر دعب  تبسسلأ  مايأأ  سسيردتلأ
ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ع ر˘˘سضح˘˘لأ
رأرقلأ أذه ل˘بو˘ق د˘قو .سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
طاسسوأأ يف ةريبك جاحتحأ ةجومب
رأر˘ق˘لأ أذ˘ه نأأ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ةذ˘تا˘سسأ’أ
نم ام ذاتسسأ’أ ىلع اطغسض لكسشي
ةيدودرم ىلع ابلسس رثؤوي نأأ هنأاسش
هنأأ رابتعأ ىلع ءأدأ’أ ةوقو ميلعتلأ
ة˘حأر ةر˘ت˘ف ى˘لإأ جا˘ت˘ح˘يو ة˘لآأ سسي˘˘ل
سسرام˘م˘لأ ط˘غ˘سضلأ ن˘ي˘ن˘ج˘ه˘ت˘سسم،

نع عاطقن’أ ةرتف  ببسسب مهيلع
و رهسشأأ ةدع تمأد يتلأ  ةسسأردلأ

بب˘˘سسب ا˘˘م˘˘غر˘˘˘م ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأ’أ تلا˘˘˘ط
تحت لمعلأ هيلع سضرفيل، ةحئاجلأ

و ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ تا˘˘عا˘˘˘سسلأ ط˘˘˘غ˘˘˘سض
.فثكملأ جمانربلأ

ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘˘لإأ ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’أ ا˘˘˘عد و

اهودخأأ يتلأ ةلطعلا˘ف م˘ه˘تأدو˘ه˘ج˘م

دقف ةحأر ىمسست ’ ةحئاجلأ ءأرج

طغسض نم ذاتسسأ’أ م˘ه˘ب˘سسح ل˘ق˘ت˘نأ

طغسض ىلإأ ةرسشابم يحسصلأ رجحلأ

رثؤوي ام أذهو ةيلعف ةحأر نود لمعلأ

بسسحو ذا˘ت˘سسأ’أ ى˘ل˘ع سسي˘ل ا˘ب˘ل˘˘سس

ن˘يذ˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح ا˘م˘نإأو

أوسسن دقو يسسأردلأ ماعلأ أذه أولخد

˘مر˘سصن˘م˘لأ ما˘ع˘لأ هو˘سسرد ا˘م بل˘˘غأأ

نيرمأ’أ يناعي مسسقلأ يف ذاتسسأ’اف

هذهو ذيمÓتلأ ىوتسسم عجأرت نم

سسرأد˘م˘لأ ل˘ك تلا˘ط ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح

أدوهج نولذبي مهلعج ام ةيرئأزجلأ

ذي˘م˘ل˘ت˘لأ ل˘ع˘ج ل˘جأأ ن˘م ة˘ف˘عا˘سضم

.ةسسأردلأ وج يف لخدي

تبسسلا موي سسيردتلا ةعطاقم ةيبرتلا ةيريدم دعوتت اميف/ةدكيكسس

بارسضإلاب نوحوليو بتارلل تباث دعومب نوبلاطي ةذتاسسألا
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ةبيبط ىلع يدتعملأ عأديإأ
تقؤوملأ سسبحلأ بورخلأ ىفششتشسمب

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط ىل˘˘˘ع يد˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ عدوأأ
،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب بور˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ
يينهم دحأأ ىلع فنعلاب يدعتلأ ةمهتب تقؤوملأ سسبحلأ
ةيروهمجلأ ةباينل نايب يف دحأ’أ درو ام بسسحب ،ةحسصلأ
خ˘يرا˘ت˘ب ه˘نإا˘ف ،رد˘سصم˘لأ تأذ بسسح˘بو.بور˘خ˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل
ةسسسسؤوملاب ةبوانم ةبيبط تسضرعت ،يراجلأ يفناج51ـلأ
بور˘خ˘لا˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ
رمعلأ نم غلبي ىسضرملأ دحأأ فرط نم برسضلاب ءأدتعÓل
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ ل˘خد˘˘ت ىعد˘˘ت˘˘سس ا˘˘م ،(ة˘˘ن˘˘سس52)
يئأدتبأ قيقحت حتفو هب ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت و ة˘سصت˘خ˘م˘لأ

دق هب هبتسشملأ  نأأ ،ردسصملأ تأذ فسشكو.هعامسس و هعم
هلعف بابسسأأ ديدحت نود ةبيبطلأ ىلع هئأدتعاب فرتعأ

أزجع نمسضتت ةيعرسش ةيبط ةداهسش ةيحسضلأ تمدق اميف
مهتملأ نأأ ىلإأ ردسصملأ راسشأأ و.اموي51 هتدم لمعلأ نع

تأءأر˘جإ’ ا˘ق˘فو بور˘خ˘لا˘ب ح˘ن˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ىل˘˘ع ل˘˘ي˘˘حأأ
.يروفلأ لوثملأ

سسلجملأ ةشسائر ىلع ريبك عأرشص
لجيجب ةيليملاب يدلبلأ يبعششلأ

نع ىوسس مايأ’أ هذه لج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ثيد˘ح ’
«ب/ع » فو˘قو˘م˘لأ «ر˘ي˘م˘لأ » ف˘ل˘خ˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لأ سصخ˘˘سشلأ م˘˘سسأ

تأرا˘˘ي˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘بذا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘جو˘˘˘م ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف كلذو
يوعمجلأو يسسايسسلأ لقحلاب ةل˘عا˘ف˘لأ هو˘جو˘لأو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ

ةيدلبلأ سسيئر فلخيسس نم لوح لجيجب ةثلاثلأ ةنيدملاب
تحت هعسضو دعب يلأولأ لبق نم هفيقوت مت نأأو قبسس يذلأ
سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ لّو˘˘ح˘˘تو. ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ
ة˘عا˘سسلأ ثيد˘ح ىلأ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

ة˘˘جو˘˘م˘˘ب ه˘˘ف˘˘سصو ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سضلأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
هذهب ةلعافلأ باطقأ’أ فلتخم نيب ةلسصاحلأ تابذاجتلأ
«ر˘ي˘م˘لأ » ة˘ف˘ي˘ل˘خ را˘ي˘ت˘خأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ر˘˘خأأ ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
و˘سضع بأر˘ت˘قأ ن˘ع ردا˘سصم˘لأ بل˘غأأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘تو ، فو˘˘قو˘˘م˘˘لأ
د˘م˘ح˘م سسنو˘ي ن˘ب ةرا˘م˘ع˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ ة˘كر˘ح˘˘لأ

يف ناك هنأأ م˘ك˘ح˘ب فو˘قو˘م˘لأ «ر˘ي˘م˘لأ » ة˘فÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘يو˘ب
ةسسائر ىلأ هقبا˘سس تل˘سصوأأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ
راظتنأ يف تأونسس ثÓث وحن لبق يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ

لبق ىرحأ’ا˘ب وأأ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ م˘سسح˘لأ د˘عو˘م
. عوبسسأ’أ أذه ةياهن

ايخيرات ءاقل05 لشضفأأ نمشض رئأزجلل ناتأرابم
،ةيسسنرفلأ «لوبتو˘ف سسنأر˘ف» ة˘ل˘ج˘م ترا˘ت˘خأ
بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘تأرا˘˘ب˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ل رأد˘˘سصإأ ثد˘˘حأأ ي˘˘ف
05 ل˘سضفأأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘سض ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

نا˘هذأأ ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع تي˘ق˘ب ،ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م
ا˘ي˘نا˘م˘لأأو ر˘ئأز˘ج˘لأ ةأرا˘ب˘م تءا˘جو.ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ
سسأاكل تاعومجملأ رود تايلاعف مسسرب ةيبرغلأ
،تأءاقللأ لسضفأأ نمسض،2891 اينابسسإاب ملاعلأ

«رسضخلأ» يمولبو رجام يئانثلأ اهيف داق ثيح
ا˘مو˘ج˘ن م˘سضي نا˘ك يذ˘لأ سسفا˘ن˘م˘لأ ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل

سست˘˘˘˘ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ه لرا˘˘˘˘ك رأر˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع
اينام˘لأأ ىل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ زو˘ف بتر˘تو.ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور
عم ؤوطأوتلأ ىلإأ ةريخأ’أ هذه ءوجل ،ةيبرغلأ
امهنيب ةأرابملأ بيترتل نييواسسمنلأ مهئأرظن
زأز˘ئ˘م˘˘سشأ ترا˘˘ثأأ ة˘˘ع˘˘قأو ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لأ نا˘˘م˘˘سضو
يتلأ ةعقأولأ يهو ،نيبختنملأ نيذه يرسصانم
زاف يتلأو ،رسصمب9102 ايقيرفإأ ممأأ سسأاك يئاهن يف لاغنيسسلأ مامأأ رئأزجلأ ةأرابم تريتخأ امك.»نوخيخ» ةحيسضفب تيمُسس
ديحو فدهب زوفلل «ءأرحسصلأ يبراحم» حاجنوب دأدغب داق امدعب ،«05 بوتلأ» ةمئاق نمسض ،يسضاملب لامج لابسشأأ اهيف
.ةلوطبلاب اهتاكراسشم خيرات يف يراقلأ بقللاب رئأزجلل يناثلأ جيوتتلأ قيقحتل ايفاك ناك بيرغو

ريغتي نلو مل ةيبرغلأ ءأرحشصلأ ةيشضق نم ايناطيرب فقوم
طسسوأ’أ قرسشلاب فلكملأ يناطيربلأ ةلودلأ ريزو لاق
نم هدÓب فقوم نإأ  «يلرفيلك سسميج» ايقيرفأ لامسشو
م˘عد˘ت ند˘ن˘ل نأأو ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ ة˘ي˘˘سضق
لح ىلإأ لسصوت˘ل˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مأ’أ ا˘هدو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ

ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ق˘˘ح ن˘˘م يوأر˘˘ح˘˘سصلأ بع˘˘سشلأ ن˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي
بث˘ك ن˘ع ع˘با˘ت˘ت هدÓ˘ب نأأ ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ ف˘˘سشكو.
ةمظتنم ت’اسصتأ يرجتو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ يف عسضولأ

ي˘ف ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘مأ’أ ة˘˘ث˘˘ع˘˘بو فأر˘˘طأ’أ ع˘˘م
ي˘ف نا˘سسنإ’أ قو˘ق˘ح عا˘سضوأأ لو˘حو.ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لأ ءأر˘˘ح˘˘سصلأ
أد˘فو نأأ ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ ر˘يزو˘لأ ف˘سشك ،ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ

ةلتحملأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ةرايز ددسصب ناك ايسسامولبد
،ناسسنإ’أ قوقح عاسضوأأ ىلع عÓطÓل0202 ةنسس لÓخ

سصلخو .انوروك ةحئاج ببسسب ةرايزلأ ليجأات مت نكل
ىلع ديكأاتلأ ىلإأ هتباجإأ ماتخ يف يناطيربلأ لوؤوسسملأ

ممأ’أ ا˘هدو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ قÓ˘طإأ ةرور˘سض
. ةيبرغلأ ءأرحسصلأ يف عأزنلل لح ىلإأ لسصوتلل ةدحتملأ

ةروراق0031 نم ديزأأ زجح
ةنتابب رذعملأ يف رمخ

ينطولأ كردلل ةيميل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ ح˘لا˘سصم تن˘ك˘م˘ت
ةربتعم ةيمك زجح نم ةنتاب ةي’وب رذعملأ ةيدلبل
رمخ ةروراق2631 تغلب ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم
،عنسصلأ ةيبنجأأو ةيلحم ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم

،ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع تأزوجحملأ تناك ثيح
ةيمك ىلع روثعلأ مت ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت ىد˘لو ،ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ا˘ه˘ب˘حا˘سص كل˘ت˘م˘ي ’ ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘˘لأ تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لأ

ةيمكلأ زجح مت نيأأ ،اهعيب وأأ اهلقن نأاسشب ةسصخر
ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م˘˘ل ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ىلإأ ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘˘سص دا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قأو
.تاقيقحتلأ

زوفتل اهتقيقشش حاجن ةداهشش روزت
 ةدكيكشسب فيظوت ةقباشسم يف

نم غلبت  ةأأرمإأ  ةدكيكسس ةي’و نمأاب ةيئانجلأ ةقرفلأ تفقوأأ
تأررحم يف روزملأ لامعتسسأو ريوزتلأ ةمهتب ةنسس73  رمعلأ

نم حوتفملأ قي˘ق˘ح˘ت˘لأ ىلإأ ة˘ي˘سضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت، ة˘ي˘م˘سسر
حلاسصم نم راطخإأ ةسضيرع اهيقلت رثأ ةيئانجلأ ةقرفلأ فرط

نم ةمدقملأ ةداهسشلأ ةقباطم مدع عئاقو لوح ةيمومع ةرأدإأ
راطإأ يف لمع دو˘ق˘ع ن˘م˘سض ة˘ل˘ما˘ع˘لأ ا˘ه˘تا˘ف˘ظو˘م ىد˘حإأ فر˘ط
تأذ ي˘ف ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ىل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لأ زا˘˘ه˘˘ج

ةقباسسم يف أر˘خؤو˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘كرا˘سشم د˘ع˘ب ثي˘ح ،ح˘لا˘سصم˘لأ
نم ق˘ق˘ح˘ت˘لأ د˘ع˘ب و ،ا˘ه˘حا˘ج˘ن و ةدا˘ه˘سشلأ سسا˘سسأأ ىل˘ع ف˘ي˘ظو˘ت
عجرت اهنأأ نيبت  ،9002 ةنسس ذنم اهلبق نم ةمدقملأ ةداهسشلأ
تماق اهيف هبتسشملأ نأأ تنيب قيقحتلأ تايرجم، اهتقيقسشل
فسشكو حا˘ج˘ن ةدا˘ه˘سش ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘م˘سسر تأرر˘ح˘م ر˘يوز˘ت˘ب
خيرات9002 ةنسس هتعدوأأ فلم يف اهلÓغتسسأ و اهخاسسنتسسأ و تايطعملأ رييغت لÓخ نم اهتقيقسشب نيتسصاخلأ طاقنلأ

مت يئاسضق فلم اهيف هبتسشملأ دسض زجنأأ قيقحتلأ تأءأرجإأ مامتإأ  دعب و .جامدإ’أ ىلع ةدعاسسملأ زاهج راطإأ يف اهفيظوت
.ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةسصتخملأ ةباينلأ مامأأ اهميدقت هبجومب

لاقلا ووليقلا
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يكحيو يكيرحت هعون مليفلاو

ثادحأا نيرجاهملا دحأا ناضسل ىلع

ه˘ل تضضر˘ع˘ت يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لاو ع˘م˘ق˘˘لا

يف اضسنرف ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

1691 ر˘بو˘˘ت˘˘كأا71 تار˘ها˘˘ظ˘˘م

ددع اهتيحضض حار يتلاو ةريهضشلا

اوجرخ نيذلا نييرئازجلا نم ريبك
لو˘ج˘ت˘لا سضر˘ف م˘˘غر عرا˘˘ضشلا ى˘˘لإا

ةيرئازجلا ةي˘ضضق˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ن˘ع
مهيمر دعب ةيوضسأام مهتياهن تناكو
نكميو ،سسيراب ـب «ناضسلا» رهن يف
يمضسرلا عقوملا ربع مليفلا ةدهاضشم
رقنلاب هيلع تيوضصتلاو ناجر˘ه˘م˘ل˘ل

دعب ةرضشاب˘م تيو˘ضصت˘لا ة˘نا˘خ ى˘ل˘ع
لمعلا اذه قحتضسيو ،مل˘ي˘ف˘لا ة˘يا˘ه˘ن

ةزئاج ىلع لوضصحلاو عيجضشتلا لك
م˘ت ه˘نأا ة˘ضصا˘خ ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
نواعتلا اذه ربتعيو ،ناقتإاب هزاجنإا
ر˘ها˘ط˘لا د˘م˘ح˘م جر˘خ˘م˘ل˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لا
عم ةبانع ةنيدم نم فاكوب يفوضش
نبا طونرغ نب ىفطضصم جرخملا

نأاو ق˘ب˘ضس ثي˘ح م˘نا˘غ˘ت˘ضسم ة˘ن˘يد˘˘م
ناونع لمحي يقئاثو مليف يف انواعت
ةز˘ئا˘ج لا˘ن يذ˘لاو «ة˘كم˘˘ضس ةا˘˘ي˘˘ح»
كرا˘ضشو بر˘غ˘م˘لا˘ب «و˘كضسي˘˘ضسيإلا»
ناجرهمل ةثلاثلا ةعبطلا يف اضضيأا

ANRETNI ODOHIEM-

USIV HTUOY LANOIT-

AIDEM LAمليفلا يفو ،نابايلاب

«SDNAH RUO» يكير˘ح˘ت˘لا
يف هيونت ىلع ارخؤوم زاح يذلاو
يلودلا يئامنيضسلا ةجن˘ط نا˘جر˘ه˘م
ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘ضس نا˘جر˘ه˘˘م ي˘˘ف كرا˘˘ضشو
مليفل يلودلا ةدجو ناجرهمو دنهلاب
ىفطضصم جرخ˘م˘لا كرا˘ضشو ،ةاو˘ه˘لا
˘مÓ˘فألا نا˘جر˘ه˘م ي˘ف طو˘نر˘˘غ ن˘˘ب
ةيكذلا فتاوهلل ةيلود˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

«FISSA»همليفب «SI RETAW

EFIL»،جر˘خ˘م˘لا كرا˘˘ضشي˘˘ضسو

نم ديدعلا يف طونرغ نب ىفطضصم
امأا ،Óبقتضسم ىرخألا تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا
ي˘قو˘ضش ر˘ها˘ط˘لا د˘م˘ح˘˘م جر˘˘خ˘˘م˘˘لا
نا˘جر˘ه˘م ي˘ف كرا˘˘ضشي˘˘ضسف فا˘˘كو˘˘ب
م˘˘˘˘ضسا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘لود ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘يإا

«XOB LANOITANRETNI

MLIF TROHS».

 فاكوب يقوشش رهاطلإ دمحم عم ةكإرششلاب طونرغ نب ىفطشصم جإرخإإ نم

«FO ERCASSAM SIRAP 1691» مليف
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولاب ناجرهم يف رئازجلا لثمي
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ه˘ي˘جو˘ت˘ل مار˘كإلا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يف ةبانع ةيلول بابضشلا طيضشنتو
«ف˘قاو˘لا با˘ب˘˘ضشلا» عور˘˘ضشم را˘˘طإا

«PU-DNATS BABAHS»
«لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت تارود»
رقم يف سسمأا لوأا ةقÓطنلا تناكو
هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘˘ح «ة˘˘با˘˘ن˘˘ع با˘˘ك»
هذ˘ه ي˘ف كير˘ضش ة˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
ثيغلا ةيعمج ىلإا ةفاضضإا ةرهاظتلا
لوأا ة˘قÓ˘ط˘نلا تنا˘كو ،ة˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ر˘ي˘ب˘خ˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ط˘˘ضشن ثي˘˘ح سسمأا
قر˘ط˘ت يذ˘لاو م˘ي˘˘عز ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي
«كي˘ب˘ضشت˘لاو ة˘كار˘ضشلا» عو˘ضضو˘م˘ل
تا˘ضشرو˘لا ى˘ل˘ع ا˘ضضيأا فر˘˘ضشي˘˘ضسو
ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

دعوملا نوكيضس ام˘ك ،ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لاو
ريب˘خ˘لا ع˘م تا˘ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف  ا˘ضضيأا
ا˘˘ه˘˘عو˘˘ضضو˘˘مو سسيرد رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كو ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست»
ةبردملاو ةريبخلا ا˘مأا ،«ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا

يف نيوكت مدقتضسف براك ةنيربضص
يرادإلاو ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه فاد˘˘هأا ن˘˘مو ،تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ي˘ب ة˘كار˘ضشلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت عور˘˘ضشم˘˘لا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

،ةريخألا هذهل رثكأا ةيفارتحا نامضضو

ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
،نضسحأا ةيلحم ةيمنتل ن˘ي˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
رييضستلا يف بابضشلا تاردق زيزعت
نم ديفتضسيضسو ،مهتايعم˘ج˘ل د˘ي˘ج˘لا

با˘ب˘ضشلا تا˘ئ˘ف ل˘ك عور˘ضشم˘لا اذ˘ه
ةيوعمجلا ةكرحلاب ةقÓع مهل نيذلا

يوذ ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ،بÓ˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
عورضشملا اذه لم˘ع˘يو ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ة˘ضصر˘ف ق˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘جرد˘˘ب
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف يو˘ع˘م˘˘ج˘˘لا با˘˘ب˘˘ضشل˘˘ل
م˘˘ه˘˘تارا˘˘ه˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو م˘˘ه˘˘تارد˘˘˘ق
ةيفارتحا رثكأا اهلعجو مهتايناكمإاو
،ل˘ضصاو˘تو لا˘ضصتا تا˘قÓ˘ع ق˘ل˘خو
نيب ل˘م˘ع رو˘ضسج ءا˘ن˘ب ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا

،ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
و˘ضضع˘˘لا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا» تق˘˘ت˘˘لاو
دمحم ماركإلا ةيعمج يف طضشانلا
عورضشم نع ثدحتو ميعز نب نيمأا

انمظن»:لاق˘ف «ف˘قاو˘لا با˘ب˘ضشلا»

ى˘ه˘ق˘م» ي˘ف˘نا˘˘ج71 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب
هعوضضو˘م نا˘ك يذ˘لاو «ة˘ن˘طاو˘م˘لا
اهضضعب عم تايعمجلا نيب ةكارضشلا
ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘ضشلاو سضع˘˘ب˘˘لا
داجيإا لواحنضسو ةيلحملا تاطلضسلا
يكل ةكارضشلا هذه ديضسجتل تايلآا
ةيلحملا ةيمنتلا قيقحت نم نكمتن
نع اجذو˘م˘ن ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لا ا˘ن˘ح˘ن˘مو

81،91 مايأا امأا ،«ةكارضشلا ةيقافتا»

لوح نيوكت ا˘ن˘يد˘ل˘ف ي˘ف˘نا˘ج02و

ثي˘˘ح ع˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا ةرادإا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست
يتلا عيراضشم˘ب جور˘خ˘ل˘ل ى˘ع˘ضسن˘ضس
ىل˘ع Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ا˘هد˘ي˘ضسج˘ت ن˘كم˘ي
ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسو ،ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا سضرأا

62 يموي مظننضس ثيح تانيوكتلا

يلاملا رييضستلا نيوكت يفناج72و
يف حمضس يذلا تايعمجلل يرادإلاو
ن˘ي˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ةءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘م ةدا˘˘يز˘˘لا

تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘ي˘ي˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘يو
نيبغارلاو تايعمجلا يف نيطضشانلا
يمويو ،ةديدج تايعمج ءاضشنإا يف

لاجم ي˘ف ن˘يو˘كت ير˘ف˘ي˘ف5و4
ةدئافل ةيعمتجملاو ةيلحملا ةيمنتلا
،ا˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘˘ج ط˘˘˘ضشا˘˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا

تا˘ن˘يو˘كت˘لا هذ˘ه ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضسي˘ضسو
سضع˘ب ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةئيبلا ةيريدم رارغ ىلع تايريدملا

نيذلا ةضضايرلاو بابضشلا ةيريدمو
،انعم روضضحلل ةوعدلا مهل انهجو
انعم كيرضش «ةبانع باك» تناكو
ثيغ ةيعمجو رقملاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف
،ةرهاظتلا يف كيرضش اضضيأا ةيريخلا

نيكراضشملل تاداهضش ميلضست متيضسو
وه انفدهو ،تا˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب كي˘ب˘ضشت˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ
،تايعم˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘كر˘ضشلا ز˘يز˘ع˘تو
تايعمجلا نيب ةكارضشلا ىلإا ةفاضضإا

 .«ةيلحملا تاطلضسلاو

 ةعونتملإو ةماهلإ ةينيوكتلإ تإرودلإ نم ةلشسلشس تجمرب

 «فقاولا بابسشلا» عورسشم قلطت ماركإلا ةيعمج

فاكوب يقوشش رهاطلإ دمحم جرخملإ عم ةكإرششلاب طونرغ نب ىفطشصم جإرخإإ نم«FO ERCASSAM SIRAP 1691» ريشصقلإ مليفلإ لثمي
 .ةيكيرمأ’إ ةدحتملإ تاي’ولابLAVITSEF MLIF ETUNIM A TSUJ ناجرهمل ةرششاعلإ ةعبطلإ يف رئإزجلإ

ةبتكم يف ةعشست نولاشص فإرششإإ تحت
ةبانع ةنيدم طشسوب «رإزن»

«بيدارسس» ناويدل عيقوتلاب عيب
يعسسم سسيمل ىولسس ةبتاكلل

نولاضصو ةبانع ةنيدم طضسوب «رازن» ةبتكم تنضضتحا
ةر˘عا˘ضشل˘ل «بيدار˘ضس» ناو˘يد˘ل ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ع˘˘ضست
يقيضسوملا ع˘ت˘مأاو ،ي˘ع˘ضسم سسي˘م˘ل ىو˘ل˘ضس ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلاو
ةيقيضسوم تاعوطقمب روضضحلا ةدامح ةراتيقلا فزاعو
عيقوتلاب عيب ةضسلجب ءاقللا متتخاو ،ناويدلا نم ةاحوتضسم
طوغضضم سصرقب اقوفرم ناك يذلاو «بيدارضس» ناويدل
يرعضشلا رادضصإلاف ريكذتلل ،«ةدامح» نانفلا ناحلأا لمحي
سسيمل ىولضس ةرعاضشلا لامعأا يناث ربتعي » بيدارضس»
قبضسو ،ةمجرتلاو رضشنلل لايخ راد نع رداضصو يعضسم
»بيدارضس» ديدجلا اهباتك نأا «ةعاضس رخآا«ـل تفضشك نأاو
نم ينامي يلع يليكضشتلا هتحول مضسر يف اهكراضش يذلا
اهنكل ةرضصتخم سصوضصنو تارذضش نع ةرابع وه ترايت
ةيضسح كاردإا ةبرجت ىلع ا˘ه˘ي˘ف ز˘كتر˘ت ،ا˘ي˘ن˘م˘ضض ة˘ف˘ث˘كم
،ة˘يدو˘جو˘لاو ة˘ي˘فو˘ضصلا ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ي بلا˘ق ي˘ف ة˘ق˘ي˘م˘ع
براجتب ةنماك رعاضشمو تÓعافت تمجرت اهنأا تفاضضأاو
ىلإا برقأا يه ةيرعضش عطاقم يف تضصخلت ثيح اهتضشاع
ىولضس دعتو ،ةايحلل ةديدج م˘ي˘ها˘ف˘م خ˘ي˘ضسر˘تو ة˘م˘كح˘لا
ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع با˘ت˘ك ن˘م ةد˘حاو ي˘ع˘˘ضسم سسي˘˘م˘˘ل
اهفضصوب ةثادحلا عم لعاف˘ت˘لاو ة˘غ˘ل˘لا ى˘ل˘ع لا˘غ˘ت˘ضشلا˘ب
اهتبرجت فرعتو ،ملاع˘لا ي˘ف ة˘ي˘عاد˘بإلا نو˘ن˘ف˘ل˘ل ازا˘م˘ه˘م
ردضصتضس و درضسلا سسيمل بتكت ثيح ةبوضصخلاب ةيبدألا

ديضس هرابتعإاب رعضشلل رضصتنت ةيدرضس اضصوضصن Óبقتضسم

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةباتكلا

ةيمومعلإ ةعلاطملل ةيشسيئرلإ ةبتكملاب
 تاكرب ناميلشس

ىفطسصم ينيطسسلفلا رعاسشلا
لوح ةرسضاحم مدقي نادمح

 نيطسسلف ـل رئازجلا ءافو

ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا سسمأا لوأا تن˘˘ضضت˘˘حا
ناونع تحت ،ةيفا˘ق˘ث ةود˘ن تا˘كر˘ب نا˘م˘ي˘ل˘ضس ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىركذ ةبضسانمب » ن˘ي˘ط˘ضسل˘فو ى˘ضصقأÓ˘ل ة˘ي˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا»
رعاضشلاو ذاتضسألا ميدقت نم ،ةينيطضسلفلا ةروثلا علدنا
با˘ت˘كلا ن˘م ة˘ب˘خ˘ن˘˘لا رو˘˘ضضح˘˘ب «ناد˘˘م˘˘ح ى˘˘ف˘˘ط˘˘ضصم»
نم تلوانت رواحم ةعبرأا ةودنلا تنمضضتو .ءارعضشلاو
ثيحب ،يرئازجلا فقوملاو ةينيطضسلفلا ةيضضقلا اهلÓخ
لوألا رو˘ح˘˘م˘˘لا لوا˘˘ن˘˘تو ،روا˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا ى˘˘لإا تم˘˘ضسق
ةأاضشن لوح يناثلاو ،ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
ناكف ثلاثلا روحملا امأا ،ةثيدح˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا

ىضصقألا لوح يقئاثو طيرضش سضرع نيأا ىضصقألا لوح
يداملاو يخيراتلا لقحلا لوانت عبارلا روحملاو ،كرابملا
نادمح ىفطضصم ذاتضسألا مدقو .نيطضسلف يف رئازجلل
تÓجملاو بتكلا نم ةعومجم يه و ةبتكملل ةميق ةيده
ةيضضقلا يلضضانمو يركفمل ةميظع ةيخيرات ةميق تاذ
لوح يقلز ةليقع ةذاتضسألا نم لخدت عم ةينيطضسلفلا

S¢.Q.ةينيطضسلفلا ةيرئازجلا تاقÓعلا
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لامج يرئإزجلإ يلودلإ لامعأإ ليكو فششك
تإرؤ˘ط˘ت ي˘شسنر˘ف˘لإ نؤ˘ي˘ل ع˘˘فإد˘˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
در ا˘م˘ك ، يدؤ˘ع˘شسلإ ي˘ل˘هألإ ع˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لإ

هيدان صسيئر ناطلبلإ دلاخ تاحيرشصت ىلع
ر˘ما˘عؤ˘ب د˘ي˘ج˘م ،يدؤ˘ع˘شسلإ با˘ب˘˘ششلإ ق˘˘با˘˘شسلإ

لÓ˘˘˘خ ح˘˘˘شضوأإ ير˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأإ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو
ةيدؤعشسلإ »ةيشضايرلإ» ةفيحشصل هتاحيرشصت
عباطلإ ذخأات مل يلهألإ عم تاشضوافملإ نأاب
مل تاشضوافملإ هذه نأإ احشضؤم ،دعب يمشسرلإ

،ةيهف˘شش لإز˘ت ل تا˘ثدا˘ح˘م˘لإو ،ا˘ّي˘م˘شسر أإد˘ب˘ت
ن˘ع ثيد˘ح˘لإ وأإ ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ك˘ح˘˘لإ بع˘˘شصلإ ن˘˘مو
حشضت˘ي˘شس ثي˘ح ا˘ه˘ي˘لإإ تل˘شصو ي˘ت˘لإ ة˘ل˘حر˘م˘لإ

:لاقو ،نيلبقملإ نيعؤبشسألإ لÓخ اهريشصم
لكاششم يف تببشست رابخألإ هذه ،ةحإرشص»
ه˘يدا˘ن ع˘م ا˘شسنر˘ف ي˘ف ا˘ن˘ه ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ل
ىلإإ هتدؤع نع ثيداحألإ ةرثكل إرظن ،نؤيل
ه˘نأإ ن˘م م˘غر˘˘لإ ىل˘˘ع ،ة˘˘يدؤ˘˘ع˘˘شسلإ بعÓ˘˘م˘˘لإ

،»ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ع˘˘م برد˘˘ت˘˘يو ه˘˘يدا˘˘ن ي˘˘ف حا˘˘تر˘˘م
ديكأاتلاب ناطلبلإ تاحيرشصت ىلع در رماعؤب

ةيقافتلإ كلت لثم دؤجؤب هملع مدع ىلع
ق˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،با˘˘ب˘˘ششلإ صسي˘˘ئرو ه˘˘ل˘˘كؤ˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب
يف ريبخلإ ،صسابع ي˘ل˘ع ي˘شسنؤ˘ت˘لإ ي˘ما˘ح˘م˘لإ
»افيفلإ» ىدل ةيشضايرلإ تاعزانملإو نؤناقلإ

ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘لود˘˘لإ ع˘˘فإد˘˘م˘˘لإ ف˘˘قؤ˘˘م ىل˘˘ع
ةيدؤعشسلل ةدؤعلإ نم ،يرمعلب نيدلإ لامج
نم ردشصم نع لقنو ،بابششلإ ريغ قيرف يأل

ىل˘˘ع ل˘˘˘شصح د˘˘˘ق ي˘˘˘قإر˘˘˘لإ نأا˘˘˘ب ةد˘˘˘ج ي˘˘˘ل˘˘˘هأإ
˘ما˘م˘شضنÓ˘ل ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘م ة˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م ة˘˘ق˘˘فإؤ˘˘م
ة˘يؤ˘ت˘ششلإ تلا˘ق˘ت˘نلإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
،ي˘شسنر˘ف˘لإ نؤ˘ي˘ل در را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ ي˘˘ف ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لإ

نكمي» :يفحشص حيرشصت يف صسابع حشضوأإو
يف قير˘ف يأإ ىلإإ لا˘ق˘ت˘نلإ ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج˘ل
نم هعنم بابششلإ يدانل نكمي لو ،ةكلمملإ

يأإ كل˘م˘˘ي ل با˘˘ب˘˘ششلإ يدا˘˘ن» :ح˘˘شضوأإو ،»كلذ
نم بلطتشس يتلإ ،بعÓلإ ةقاطب ىلع ةطلشس
ل» :فا˘˘شضأإو ،»ط˘˘ق˘˘ف نؤ˘˘ي˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
با˘ب˘ششلإ يدا˘ن ن˘˘م نذإإ يأإ ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
،امهن˘ي˘ب ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لإ ة˘قÓ˘ع˘لإ ته˘ت˘نإ ا˘مد˘ع˘ب
قؤ˘ق˘ح˘لإ كل˘ت˘م˘ي يدا˘ن˘لإ د˘ع˘ي م˘˘ل ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
تقفتإ» :Óئاق فدرأإو ،»بعÓل ةيداشصتقلإ

ع˘˘فد˘˘ي نأإ ىل˘˘ع ،ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘بو با˘˘˘ب˘˘˘ششلإ ةرإدإإ
،هدقع خشسف لباقم يدانلل اشضيؤعت بعÓلإ

نأإ بابششلل نكمي لو ،بشسانم صضيؤعتلإ إذهو
يرمعلب لقتنإ إذإإ ىرخأإ ةرم اشضيؤعت بلطي
دنب كانه» :صسابع دإزو ،»رخآإ يدؤعشس دانل
مدع لؤح دقعلإ خشسف ةيقافتإ يف لعفلاب
يدؤعشس دان ىلإإ لاقتنلإ ىلع يرمعلب ةردق

ل د˘˘ن˘˘ب˘˘لإ إذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،با˘˘ب˘˘ششلإ نذإإ نود ر˘˘خآإ
م˘تأإو ،»ا˘ف˘ي˘ف˘لإ ن˘ي˘نإؤ˘ق ف˘لا˘خ˘يو ،ه˘ب ل˘م˘ع˘ي
نم بلطتشس ةيلودلإ لاقتنلإ ةقاطب» :Óئاق
نؤ˘˘˘ك˘˘˘ت نأإ ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي لو ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ دا˘˘˘ح˘˘˘تلإ

ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع ل با˘˘ب˘˘ششلإ نأإ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘طور˘˘˘ششم
يأل بؤجو Óف ،يلات˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لإ د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
.»بعÓلإ لاقتنإ مامتإل هنم نذإإ

هب ظافتحإلا ررقتو ليضوفلب فلم مسحت مياهنفوه ةرادإ
لشصإؤيشس يذلإ يرئإزجلإ مجاهملإ يف طيرفتلإ مدع يناملألإ قيرفلإ ةرإدإإ تررق ثيح ،ليشضؤفلب قاحشسإإ هبعل فلم ينامللإ مياهنفؤه قيرف مشسح

ةإرابم71 يف يلاحلإ مشسؤملإ يف كراشش و2202 فيشص ةياغ ىلإإ مياهنفؤه عم دقعب طبتري ةنشس92 ـلإ بحاشص ليشضؤفلب ،قيرفلإ عم رإؤششملإ
دق غيلرميربلإ يف طششانلإ يزيلجنلإ نؤيبلأإ صشتيمورب تشسيو قيرف نإاف ةراششإÓل و ،نيرخآإ نينثإ عنشص و افده لجشس و تاقباشسملإ عيمج يف

عجإرت و ءاقل61 دعب ةطقن61 ديشصرب ينامللإ يرودلإ يف41 زكرملإ ايلاح مياهنفؤه لتحي ريكذتللو ،يرئإزجلإ بعÓلإ مشض يف بغر
.طؤبهلإ زكإرم نم ابيرق تاب و ةريخألإ تلؤجلإ يف ةدششب قيرفلإ ىؤتشسم
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ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘˘لود˘˘˘لإ ح˘˘˘ب˘˘˘شصأإ

بعل ،ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس

ي˘˘ف ،يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلإ ما˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسو

ه˘˘برد˘˘م ع˘˘˘م جر˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘قؤ˘˘˘م

صسيؤ˘م د˘ي˘ف˘يد يد˘ن˘ل˘ت˘ك˘˘شسلإ

،ه˘ل ةر˘ي˘خألإ ةإرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ د˘˘ع˘˘ب

د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘ي ما˘˘˘˘ه تشسو زا˘˘˘˘فو

ي˘ل˘نر˘ي˘ب ما˘˘مأإ در نود فد˘˘ه˘˘ب

يرود˘لإ ن˘م91 ة˘لؤ˘ج˘لإ ي˘ف

ةإرابم يف زاتمملإ يزيلجنإلإ

ىؤتشسمب ةمحر نب اهيف رهظ

ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو قا˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ب ع˘˘˘شضإؤ˘˘˘ت˘˘˘م

ام ؤهو ،ةيناطيربلإ مÓعإلإ
ا˘ه˘ل˘ج˘شس ي˘ت˘لإ ما˘قرألإ ه˘˘تد˘˘كأإ

ي˘ت˘لإ ة˘ق˘ي˘قد86ـلإ ة˘ل˘˘ي˘˘ط
بع˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘شضرأإ ىل˘˘ع ا˘˘ها˘˘˘شضق
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ته˘˘˘جوو ،ند˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ةيناط˘ير˘ب˘لإ مÓ˘عإلإ ل˘ئا˘شسو
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن ىلإإ ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شسر
يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلإ درؤ˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ب
بلا˘ط˘م ه˘نأإ ا˘هدا˘ف˘م ،ق˘با˘˘شسلإ

ق˘ي˘ق˘ح˘تو ه˘شسف˘ن ة˘˘ع˘˘جإر˘˘م˘˘ب
ةظفا˘ح˘م˘لإ دإرأإ نإإ ة˘شضا˘ف˘ت˘نإ

ع˘م ة˘ي˘شسا˘˘شسألإ ه˘˘ت˘˘نا˘˘ك˘˘م ىل˘˘ع
نأإو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ،ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه تشسو
ه˘˘ح˘˘ن˘˘م د˘˘ق صسيؤ˘˘م برد˘˘م˘˘˘لإ
ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأإ ل˘˘ك˘˘ششب ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لإ

بعÓلإ نكل ،ةريخألإ ةنوآلإ
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسإ ن˘˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع
ل˘ششفو ،ىل˘ث˘م˘لإ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب

ةيرحشسلإ تاغوإرملإ بحاشص
˘˘ما˘˘مأإ قرا˘˘˘ف˘˘˘لإ ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شص ي˘˘˘ف
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ىف˘˘ت˘˘كإو ،ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘شست
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصح ي˘˘˘˘هو ،ىمر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ

بعÓل ةبشسنلاب إدج ةليئشض
هرود نؤكي نأإ صضرتفملإ نم
ىلع رطخلإ قلخ ؤه يشساشسألإ

ة˘شصا˘خ ،ن˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لإ ىمر˘˘م
صسأإر˘ك ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ط˘˘ششن˘˘ي ه˘˘نأإو

ه˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر ي˘˘م˘˘هو ة˘˘بر˘˘ح
ىف˘ت˘كإو ،ؤ˘ي˘˘نؤ˘˘ط˘˘نأإ ل˘˘ي˘˘ششي˘˘م

ط˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس
نكل تاغوإرم ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
ةدافتشسإ وأإ ةيلاعف ىندأإ نود
مقاطلاب عفد ام ؤهو ،هقيرفل
تنا˘كو ،ه˘˘لإد˘˘ب˘˘ت˘˘شسل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ
تد˘ه˘شش د˘ق ةر˘ي˘خألإ ةر˘ت˘ف˘˘لإ

ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لدا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘شسر
ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ،صسيؤ˘˘˘مو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘حر
برد˘˘م˘˘لإ ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ي نأإ ةرور˘˘˘شض

ير˘ئإز˘ج˘لإ م˘ج˘ن˘ل˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لإ
بيجتشسيل ،ايشساشسأإ ةكراششملل
بعÓلإ ن˘ك˘ل ،كلذ˘ل برد˘م˘لإ
ةشصرفلإ لÓغ˘ت˘شسإ ن˘شسح˘ي م˘ل

يف هعشضي ام ؤهو ،نآلإ ىتح
.جرحم فقؤم
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ةفرتحملإ ةي˘ن˘طؤ˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ تن˘ل˘عأإ
ءإر˘جإإ د˘عؤ˘˘م ن˘˘ع صسمأإ مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘ل
ةلؤطب نم ةعشسا˘ت˘لإ ة˘لؤ˘ج˘لإ تا˘يرا˘ب˘م
ثي˘ح ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل لوألإ فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لإ
مؤي يف ةرملإ هذ˘ه ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ير˘ج˘ت˘شس
عيمج صضؤخت نأإ رظتنملإ نمو ،دحإو
ةمهم تايرابم لوألإ فرتحملإ ةيدنأإ

ةلؤطبلإ نم ةعشساتلإ ةلؤجلإ راطإإ يف

ثيح ،يفناج22 لبقملإ ةعمجلإ مؤي
ؤفرتحملإ ةينطؤلإ ةط˘بإر˘لإ تل˘غ˘ت˘شسإ

يف ةيراق تايرابم دؤجو مدع ةشصرف
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ج˘˘مر˘˘ب˘˘ت˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لإ ر˘˘˘ه˘˘˘ششلإ
نود ،لمت˘ك˘م ل˘ك˘ششب ل˘ب˘ق˘م˘لإ ة˘لؤ˘ج˘لإ
ميدقت وأإ ءاقل يأإ ليجأات ىلإإ ةجاحلإ
ةلؤجلإ فرعت نأإ رظتنملإ نمو ،رخآإ
ةثÓ˘ث لوألإ فر˘ت˘ح˘م˘لإ ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ

ثيح ،راظنألإ دششتشس يبرإد تايرابم
بر˘˘غ ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘برإد كا˘˘˘ن˘˘˘ه نؤ˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شس
يذ˘˘˘لإو ،قر˘˘˘ششلإ ي˘˘˘ف د˘˘˘حإوو ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لإ
قافوو ةنيطنشسق بابشش نيب عمجيشس
ي˘نإد˘˘م˘˘ح د˘˘با˘˘ع بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
هذ˘˘ه ي˘˘شست˘˘ك˘˘تو ،بور˘˘خ˘˘لإ ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
نأإو ةشصاخ ،ةيمهألإ نم ريثكلإ ةمقلإ
ةرا˘˘شسخ˘˘لإ كرإد˘˘ت ىل˘˘ع مزا˘˘ع قا˘˘فؤ˘˘لإ
د˘˘˘˘ي ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘نإد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألإ
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لإ ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م˘˘˘لإ

ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ ة˘مزأإ ي˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلإ ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ز˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لإ ؤ˘˘˘هو
راشصنأإ اهانمت˘ي نا˘ك ي˘ت˘لإ تإرا˘شصت˘نلإ

برغ يفو ،مشسؤملإ علطم يف هقيرف
ن˘ي˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لإ ة˘م˘ق˘˘لإ د˘˘ششت ،دÓ˘˘ب˘˘لإ

يف فلششلإ ةيعمجو نإرهو ةيدؤلؤم
ل˘˘ك˘˘ششب ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإإ را˘˘ظ˘˘نألإ ة˘˘نا˘˘بز بع˘˘ل˘˘˘م

ةوإر˘م˘ح˘لإ ق˘ير˘ف نإو ة˘˘شصا˘˘خ ،صصا˘˘خ

تا˘يرا˘ب˘م ي˘لا˘ح˘لإ م˘شسؤ˘م˘˘لإ ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ي

جر˘˘حأإ يذ˘˘لإ ؤ˘˘هو ،ع˘˘˘ي˘˘˘فر ىؤ˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ب

نم لك هل نيريخألإ نيءاقللإ لÓخ

يف دإدزؤلب بابششو رئإزجلإ ةيدؤلؤم

نؤكي نم امإد لاحلإ نأإ ريغ ،امهنإديم

ع˘م ةوإر˘م˘ح˘لإ ي˘ق˘ت˘ل˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ب˘˘ع˘˘شص

نشسحأإ يف نودجؤي نيذلإ ،ةوافلششلإ

ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م ،ي˘لا˘ح˘لإ م˘شسؤ˘م˘لإ ي˘˘ف لا˘˘ح

ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ح م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

ةلؤطبلإ بيترت يف صسماخلإ زكرملإ

يناثلإ يبرإدلإ امأإ ،ةطقن31 ديشصرب

ثلا˘ث˘لإو دÓ˘ب˘لإ بر˘غ هد˘ه˘ششي˘˘شس يذ˘˘لإ

دا˘ح˘تإ ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ي˘˘شسف ،ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف

دإدو ح˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لإ ف˘˘˘ي˘˘˘شضلإو صسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب

يرفيف42 بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت

ةركملإ قيرف نؤكيشس ثيح ،صسابعلبب

يذلإ ؤهو ،ةؤحشصلإ ةلشصإؤم ةمهم يف

ةيشضاملإ ةلؤجلإ يف نيمث زؤفب داع

هشسفانم دجؤي نيح يف ،ةركشسب نم

ا˘م˘ك ،إد˘ج ة˘ئ˘ي˘شس ة˘ي˘ع˘شضو ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لإ

را˘ظ˘نألإ ىر˘خأإ ة˘م˘ق د˘ششت نأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

عمجتشس يتلإ يهو ةعشساتلإ ةلؤجلإ يف

ةبيبشش هفي˘شضو ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ن˘ي˘ب

برد˘˘˘م˘˘˘لإ نؤ˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح ،ةروا˘˘˘˘شسلإ
ي˘ف نا˘فل صسي˘ن˘يد يرا˘ن˘ك˘ل˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لإ
يزيت بعلم يف ديدج بعشص رابتخإ

هتإراشصتنإ لوأإ نع ثحبيشس نيأإ ،وزو
،بع˘ل˘م˘لإ إذ˘ه ي˘˘ف يرا˘˘ن˘˘ك˘˘ل˘˘ل برد˘˘م˘˘ك
ةيمشصا˘ع˘لإ ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لإ ةإرا˘ب˘م ىق˘ب˘تو
نيب نم ةليلم نيع ةيعمج فيشضلإو
د˘ق ا˘ه˘نأإو ة˘شصا˘خ ،ة˘م˘ه˘˘م˘˘لإ تإءا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ

بيترتلإ ةرإدشص يف ةيدؤلؤملإ عشضت
ا˘م˘ك ،قا˘فؤ˘لإ ر˘˘ث˘˘ع˘˘تو زؤ˘˘ف˘˘لإ لا˘˘ح ي˘˘ف
دإدزؤ˘ل˘ب با˘ب˘شش بق˘ل˘لإ ل˘ما˘ح نؤ˘˘ك˘˘ي˘˘شس
ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘نإد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ
 .نإزيلغ ىلإإ بعشص لقنت يف ةيشضاملإ

 :ةلوطبلا نم ةعضساتلا ةلوجلا تايرابم جمانرب
بعلم) ةركشسب داحتإ – ةيدملإ يبملوأإ

03:41 ةعاشسلإ (صسايلإ مامإ
دإدزؤلب بابشش – نإزيلغ عيرشس

03:41 ةعاشسلإ (رهاطلإ يراقزبعلم)
بعلم) ةرقم مجن – يإد نيشسح رشصن

03:41 ةعاشسلإ (توأإ02
ةرواشسلإ ةبيبشش – لئابقلإ ةبيبشش

03:41 ةعاشسلإ (ربمفؤن لوإ بعلم)
بعلم) ةدكيكشس ةبيبشش – ودإراب يدان

03:41 ةعاشسلإ (ءاشضيبلإ رإدلإ
فيطشس قافو – ةنيطنشسق بابشش

03:41 (ينإدمح دباع بعلم)
فلششلإ يبملوإ ةيعمج – نإرهو ةيدؤلؤم

00:51 ةعاشسلإ (ةنابز دمحإ بعلم)
ةمشصاعلإ داحتإ – جريرعؤب جرب يلهإ

00:51 ةعاشسلإ (توإ02 بعلم)
ناشسملت دإدو – صسابعلب داحتإ

00:51 ةعاشسلإ (يرفيف42بعلم)
نيع ةيعمج – رئإزجلإ ةيدؤلؤم

(يبملولإ ةيليؤج5 بعلم) ةليلم

00:51 ةعاشسلإ
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صسمأإ مؤ˘ي ،ة˘با˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تإ ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ع

ةيدجلإ تإريشضحتلإ ؤج ىلإإ ،نينثلإ

قلطنيشس يذلإ يوركلإ مشسؤملل ابشسحت

نب دمحم لمأايو ،لبقملإ يرفيف رهشش

نؤك˘ي نأإ ،ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تإ برد˘م ة˘يؤ˘شش

ةرتف إؤلغتشسإو إؤعجر˘ت˘شسإ د˘ق ه˘لا˘ب˘ششأإ

ن˘شسحأا˘ب ا˘ها˘يإإ م˘ه˘ح˘ن˘م ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘حإر˘˘لإ

نؤ˘ك˘ت ىت˘ح كلذو ،ة˘ن˘ك˘˘م˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط

صضؤ˘خ˘ل ةز˘ها˘ج ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لإ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لإ

يهو ،تابيردتلإ نم ةمداقلإ ةلحرملإ

ـل ةغلا˘ب ة˘ي˘م˘هأإ ي˘شست˘ك˘ت ي˘ت˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ

نششدتشس اهنإاف ةراششإÓلو يتلإ ،«ةنؤب»
فيشضلإ عم يراباتلاب ديدجلإ اهمشسؤم
ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لإ با˘˘شسح˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘˘م
نأإ ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لإ م˘˘˘شسق˘˘˘لإ ن˘˘˘م ىلوألإ

ىلإإ صشا˘˘ن˘˘ك د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لإ ءÓ˘˘˘مز ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لإ ة˘ه˘˘جإؤ˘˘م˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ةهج نم ،ةيناثلإ ةلؤجلإ يف ةيلحملإ
داحتل ينفلإ مقاطلإ ططخي ،ىرخأإ

ي˘ف ة˘يدو تإءا˘ق˘ل ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ل ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
عفرلإ ةلواحم لجأإ نم كلذو ،ةبانع
ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لإ ن˘˘م
ةشصرفلإ ءلؤؤ˘ه ح˘ن˘م إذ˘كو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

تا˘يرا˘ب˘م˘لإ ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأإ تقو با˘˘شست˘˘كل
.ةيمشسرلإ ديعإؤملإ لبق

ةلوطبلا لوخدب ددهم «داحت’ا»

نويدلا ببضسب فيدرلاب
دا˘˘ح˘˘تإ ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘ب ،ىر˘˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

مشسقلإ ةلؤطب ةلؤخدب ددهم ،ةبانع

د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ م˘˘˘شسؤ˘˘˘م˘˘˘لإ لÓ˘˘˘خ ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ

بب˘˘˘شسب كلذو ،ف˘˘˘يدر˘˘˘لإ ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ق˘ير˘ف˘لإ ىل˘ع بجؤ˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ نؤ˘˘يد˘˘لإ

دجيشس ثيح ،تاعزانملإ ةنجلل اهعفد

˘ما˘مأإ ه˘شسف˘ن «ة˘نؤ˘ب» ـل ي˘ن˘ف˘لإ م˘قا˘˘ط˘˘لإ

فيدرلإ يبعل ىلع دامتعلإ ةيمتح

كلذو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدؤ˘لؤ˘م ة˘ه˘˘جإؤ˘˘م ي˘˘ف

ىل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ ةرد˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘شسب

ل˘˘مأا˘˘يو ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل تإزا˘˘جإإ جإر˘˘خ˘˘ت˘˘شسإ

دا˘˘ح˘˘تل يرإدإلإ نأا˘˘ششلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لإ
د˘يد˘˘شست ن˘˘م إؤ˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي نأا˘˘ب ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

لؤخدو ،بشسان˘م˘لإ تقؤ˘لإ ي˘ف نؤ˘يد˘لإ
دقف هرودبو ،لوألإ قيرفلاب ةلؤطبلإ
،قيرفلإ بردم ةيؤشش نب دمحم برعأإ

نم قيرفلإ نم نكمتي نأإ يف هلمأإ نع
تت˘قو عر˘شسأإ ي˘˘ف نؤ˘˘يد˘˘لإ ة˘˘مزأإ ءا˘˘ه˘˘نإإ

رفاشضت ةرورشض ىلع ددشش امك ،نكمم
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لإ دؤ˘˘˘ه˘˘˘ج

ر˘ي˘خألإ إذ˘ه ح˘م˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ
قيقح˘تو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يؤ˘ت˘شسم م˘يد˘ق˘ت˘ل
كا˘ك˘ت˘فإ ن˘م ه˘ن˘ك˘م˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإإ ج˘ئا˘ت˘ن
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بإر˘˘˘˘لإ ىلإإ دؤ˘˘˘˘ع˘˘˘˘شصلإ ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششأا˘˘˘˘˘ت
.ىلوألإ ةفرتحملإ

¯ ´.Q 
71 نم لقأل ي˘ن˘طؤ˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ م˘شسح

هريظ˘ن˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لإ ةإرا˘ب˘م˘لإ ،ة˘ن˘شس
ةرود تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل بخ˘ت˘˘ن˘˘م
صسأاكل ة˘ل˘هؤؤ˘م˘لإ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ لا˘م˘شش دا˘ح˘تإ
ةجيتنب «رشضخلإ» قؤفتو ،ايقيرفإإ ممأإ

بقاعتو ،نيفده لباقم فإدهأإ ةثÓث
بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست ىل˘˘˘ع

ي˘˘ف صشوا˘˘ششوأإ صسي˘˘نأإ ن˘˘م ل˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لإ

دمحم رمع ىلإإ ةفاشضإلاب،83 ةقيقدلإ

يف ليربج إذكو05 ةقيقدلإ يف قيفر

تاشسل لابششأإ نأإ ىلإإ راششي،68 ةقيقدلإ
،صسنؤت بخ˘ت˘ن˘م م˘هر˘ي˘ظ˘ن نؤ˘ه˘جإؤ˘ي˘شس
ةلؤطب˘لإ هذ˘ه ن˘م ة˘مدا˘ق˘لإ ة˘لؤ˘ج˘لإ ي˘ف
ي˘هو تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ط˘ششن˘ت ي˘ت˘˘لإ
لهأا˘ت˘ي ثي˘ح ،صسنؤ˘تو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ،ر˘ئإز˘ج˘لإ
.«ناكلإ» ىلإإ ردشصتملإ بختنملإ

 ماه تضسيو عم هضسفن تابثإا نع ازجاع لازام ةمحر نبيدؤعشسلإ بابششلإ تإءاعدإإ ىلع دري »افيفلإ» ىدل تاعزانم ريبخ

قيرفلإ ددهت نؤيدلإ ةمزأإ لشصإؤت /ةبانع داحتإ

ديدجلا يوركلا مضسوملل ابضسحت  اهتاريضضحت فنأاتضست «ةنوب»

 ناطلبلا ىلع رانلا حتفي يرمعلب لامعأا ليكو

 دهشملا ردصتت ةرظتنم «تايبراد» ةثقث / ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا
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ق˘ير˘ف فؤ˘ف˘شص ي˘˘ف د˘˘عإؤ˘˘لإ م˘˘ج˘˘ن˘˘لإ ر˘˘ب˘˘ع
،بإرعأإ ديعشس ،يشسنرفلإ يشس فأإ صسيراب

،رئإزجلإ ليثمت يف ةديدششلإ هتبغر نع
ة˘˘جودز˘˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘˘لإ ه˘˘˘كÓ˘˘˘ت˘˘˘مإ م˘˘˘غر
ءاج ثيح ،اشسنرف عم بعللإ ىلع هتردقو
يذلإ يؤقلإ ءإدنلإ دعب لعف ةدرك همÓك
يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طؤ˘لإ برد˘م˘لإ ه˘ه˘جو
ن˘˘م نؤ˘˘بر˘˘ق˘˘م ف˘˘ششكو ،ن˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لإ ىلإإ
نأا˘ب مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘˘ح˘˘تلإ

02ـلإ بحا˘شص ،با˘˘ششلإ ط˘˘شسؤ˘˘لإ ط˘˘خ بعل
ءا˘˘م˘˘شسألإ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘شض دؤ˘˘˘جؤ˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس
يف رئإزج˘لإ بخ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ة˘ح˘ششر˘م˘لإ
ةمئاقلإ نمشض نؤكيل ،بيرقلإ لبقتشسملإ
لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ر˘ك˘شسع˘م˘لإ ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘شسؤ˘˘م˘˘لإ
ة˘ف˘ي˘ح˘شصل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف بإر˘عأإ د˘˘ي˘˘ع˘˘شس
ي˘ب˘ل˘ي˘شس ه˘نأا˘ب ة˘ي˘شسنر˘˘ف˘˘لإ »نا˘˘يز˘˘يرا˘˘بؤ˘˘ل»
ثي˘ح ،كشش ىندأإ نود ن˘م ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ةؤ˘˘عد
يتلئاعو ينيب لشصإؤت دؤجو دكؤوأإ» :حرشص
:فا˘˘شضأإو ،»ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلإ ع˘˘˘م
ىتح ،اميظع إرخف يدلب ليثمت نؤكيشس»
،»كلذل دع˘ت˘شسم ا˘نأا˘ف با˘ب˘ششلإ بخ˘ت˘ن˘م ع˘م
ن˘ي˘ب ق˘ي˘ثؤ˘لإ طا˘ب˘˘ترلإ ي˘˘ف ر˘˘شسلإ دؤ˘˘ع˘˘يو
ة˘ن˘شسل تلا˘ط ةرا˘يز ىلإإ ر˘ئإز˘ج˘لإو بإر˘˘عأإ

،هدإد˘جأإ صضرأإ ىلإإ هد˘لإو ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ي˘بإ ر˘ك˘ششأإ» :Ó˘ئا˘˘ق كلذ ىل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ع ثي˘˘ح
،رئإزجلإ ىلإإ ينإذخأإ نأإ دعب إريثك يمإو
،ةلماك ةنشس نإرهو ةنيدم يف انمقأإ دقل
نشس يف انأإو ةايحلإ ةميق تملعت كانهو

با˘ششلإ بعÓ˘لإ فدرأإو ،»ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ما˘˘ع31
تبعلو ،رئإزجلإ يف ريثكلإ تملعت» :Óئاق

يذ˘˘لإ نإر˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ع˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘لإ ةر˘˘˘ك
رؤ˘˘˘مألإ ىرأإ تر˘˘˘شص ،عؤ˘˘˘مد˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘˘تردا˘˘˘˘غ
مهو لاف˘طألإ ةدا˘ع˘شس ىشسنأإ ن˘لو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ة˘ي˘بإر˘ت بعÓ˘م ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لإ نؤ˘˘شسرا˘˘م˘˘ي
صضعبلإ اهي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لإ تا˘بؤ˘ع˘شصلإ ترد˘قو
ن˘م˘ث ر˘ي˘فؤ˘ت ىل˘ع نورد˘ق˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لإ ن˘˘م

ايفاك نؤكي نل يدلإو ركشش ،يشضاير ءإذح
بؤهؤملإ بعÓلإ راتخإو ،»هقح هيفوأل

اشضورع هيقلت مغر اشسنرف يف رإرمتشسلإ

يرود ي˘ف بع˘ل˘ت ة˘يد˘نأإ ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘هأإ ر˘˘ث˘˘كأإ

رإر˘غ ىل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لإ ىلوألإ ة˘˘جرد˘˘لإ

ىلإإ ةفاشضإإ ،نايرؤلو نايتيإإ تناشس يقيرف

ىع˘˘شس يذ˘˘لإ يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلإ درؤ˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ب

ديعشس يرئإز˘ج˘لإ ه˘م˘ج˘ن ل˘ي˘حر صضيؤ˘ع˘ت˘ل

.ةمحر نب
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ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإ بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإ كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش

ي˘ف ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإإ ير˘ئإز˘ج˘˘لإ

نؤ˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأإ ع˘م ه˘ل ءا˘ق˘ل لوأإ

،«1غيللإ» ةشسفانم يف يشسنرفلإ

ير˘˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ بعÓ˘˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘˘˘خدو

رشسخ و67 ةقيقدلإ يف ليدبك

هفيشض دشض در نود فدهب نؤيل

ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م ق˘˘لأا˘˘ت يذ˘˘لإ ز˘˘ت˘˘ي˘˘˘م

د˘˘ير˘˘ف نا˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ نا˘˘ي˘˘لود˘˘لإ

ةر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ بحا˘˘˘˘شص ة˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘ب

ا˘ه˘ئإرو ن˘م ءا˘ج ي˘ت˘لإ ة˘م˘شسا˘ح˘˘لإ

ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ صسرا˘˘˘ح˘˘˘لإو فد˘˘˘ه˘˘˘لإ

ير˘ئإز˘ج˘لإ م˘جا˘ه˘م˘لإ ،ا˘جد˘ي˘كوأإ

ىل˘ع ل˘˘شصح˘˘ت ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس مÓ˘˘شسإ

عقؤ˘م بشسح01 ن˘م6 طيقن˘ت

ع˘ن˘شص ن˘ع ز˘˘ج˘˘ع و «درؤ˘˘ك˘˘شسؤ˘˘ه»

ي˘ت˘لإ ة˘عا˘شس ع˘بر˘˘لإ ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘خ˘˘لإ
كلذ نم مغرلإ ىلع نكل ،اهبعل
ايشسراغ يدور نؤيل بردم ىدبأإ
ه˘مد˘ق يذ˘لإ ه˘˘جؤ˘˘لا˘˘ب ه˘˘با˘˘ج˘˘عإإ
اي˘شسرا˘غ يدور ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإإ

ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب هرؤ˘˘˘ع˘˘˘شش ن˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع
بعÓ˘˘لإ ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ب را˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘نلإ
لÓخ تابيردتلإ يف يرئإزجلإ

،ةيشضاملإ84ـلإ تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسلإ
يتلإ ةعاشس عبرلإ ىلإإ ةفاشضإلاب
ةد˘˘˘ع˘˘˘ل كلذو صسمأإ لوأإ ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
ن˘ع ر˘ب˘ع نؤ˘˘ي˘˘ل برد˘˘م ،با˘˘ب˘˘شسأإ
ي˘˘ت˘˘لإ حر˘˘م˘˘لإ ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب ه˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘شس
فؤ˘ف˘شص ي˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس ا˘˘هر˘˘ششن
ريغ بعل هنإإ» :Óئاق ،قيرفلإ

،ةهاكفلإ صسحب ءيلم ؤه ،يداع
هدجإؤتو ،امئإد مشستبي هنٔإ امك
ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘حور ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
.»قيرفلل

01 نم6 طيقنت ىلع لشصحت

 نويل عم هل ةجرخ لوأا يف ةعاضس عبرب يفتكي يناميلضس

ةعضساتلا ةلوجلا تاءاقل عيمج جمربت ةطبارلا
 لبقملا ةعمجلا موي

 هتلئاعو «فافلإ» نيب لشصإؤت دؤجو دكأإ بعÓلإ

 «رضضخلا» ةمئاق يف دجاوتلل حضشرم بارعأا ديعضس
مداقلا سسرام رهضش ركضسعم يف

هقيرط يف سسانو
رظتنيو امراب ىلإا

 يلوبان ةقفاوم

م˘جا˘ه˘م ،صسا˘˘نو مدآإ ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘لود˘˘لإ بل˘˘ق
ه˘˘يدا˘˘ن ىل˘˘ع ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لإ ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلإ يرا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك
لÓخ هفؤفشص نع ليحرلإ لجأإ نم ،يلاحلإ

صسا˘نو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لإ ة˘يؤ˘ت˘ششلإ تلا˘ق˘ت˘˘نلإ ةر˘˘ت˘˘ف
تلا˘ق˘ت˘نلإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ يرا˘ي˘لا˘ك ىلإإ ل˘ق˘ت˘˘نإ
يلاطيإلإ يلؤبان نم امداق ةيشضاملإ ةيفيشصلإ

لÓخو ،دحإو مشسؤم ةدمل ةراعإلإ ليبشس ىلع
01 يف يرئإزجلإ بعÓلإ كراشش ،ةرتفلإ كلت
يأإ ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ،تا˘يرا˘˘ب˘˘م
دا˘ع˘ت˘بإو ،إد˘ي˘حو ا˘فد˘ه ع˘˘ن˘˘شص ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،فد˘˘ه
˘˘مد˘˘ع˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ه˘˘˘تا˘˘˘يؤ˘˘˘ت˘˘˘شسم ن˘˘˘ع صسا˘˘˘نو
هعفد ،اينيدرشس ةريزج يف صشيعلل هحايترإ
لÓخ قيرفلإ نع ليحرلإ يف هتبغر ديكأاتل

،لعفلابو ،ةيلاحلإ ةيؤتششلإ تلاقتنلإ ةرتف
يق˘ل˘ت ن˘ع ة˘ي˘لا˘ط˘يإ ة˘ي˘مÓ˘عإإ ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
امراب ىلإإ لاقتنÓل اشضرع اماع42ـلإ بحاشص

ة˘يؤ˘ت˘ششلإ تلا˘ق˘ت˘نلإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘لا˘ط˘يإلإ
ل˘˘ي˘˘كو نأإ ىلإإ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لإ ترا˘˘ششأإو ،ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لإ
يرا˘ي˘لا˘ك ةرإدإإ ر˘ب˘خأإ د˘ق ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ بعÓ˘˘لإ

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘كؤ˘˘م ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب
را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ ة˘˘يؤ˘˘ت˘˘ششلإ تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلإ

يرا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك نأإ ود˘˘˘ب˘˘˘ي لو ،ي˘˘˘لؤ˘˘˘با˘˘˘ن ة˘˘˘ق˘˘˘فإؤ˘˘˘˘م
ه˘فؤ˘ف˘شص ن˘ع صسا˘نو ل˘ي˘حر ةر˘˘ك˘˘ف صضرا˘˘ع˘˘ي˘˘شس

ريبك لكششب هتايؤتشسم عجإرت لظ يف اميشسل
.هتاباشصإ ةرثكو يراجلإ مشسؤملإ ةيإدب ذنم
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ديلا ةركل ملاعلا ةلوطب

 «ءارحصلا يبراحم» نورظتني «كويدلا»

مامأإ صصاخ عباطب ةإرابُم عم دعؤم ىلع ،ديلإ ةركل ينطؤلإ بختنملإ نؤكيشس
ي˘شضإرألإ ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ما˘ق˘ُم˘لإ لا˘يد˘نؤ˘م˘˘لإ ن˘˘م ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لإ رود˘˘لإ ي˘˘ف ،ا˘˘شسنر˘˘ف
نم مداقلإ رودل˘ل ا˘م˘ه˘ل˘هأا˘ت »ة˘ك˘يد˘لإ»و »ر˘شضخ˘لإ» ن˘م ل˘ك ن˘م˘شضو ،ة˘ير˘شصم˘لإ
،ةرهاقلإ يف مداقلإ ءاعبرألإ مؤي ةرهشس هجؤل اهجو نايقتليشسو ،ةشسفانُملإ

نؤمدقُي نيذلإ مهو ،ةليحتشسُم ،صسؤكرب دؤعشسم دئاقلإ ءÓمز ةمُهم ودبتو

،تايطعملإ لك دكؤؤتو،1202 ةرود يف دودحلإ دعبأل ةعشضإؤتُم تايؤتشسُم
ءÓمز مامأإ دؤمشصلل ةمزÓلإ تÓهؤؤملإ نؤكلتمي ل ،ءإرحشصلإ يبراُحم نأاب
˘ما˘مأإ صسف˘˘نألإ ق˘˘ششب بع˘˘شص زؤ˘˘ف˘˘ب ،»كا˘˘ن˘˘فألإ» ىف˘˘ت˘˘كإو ،صشي˘˘تا˘˘بإرا˘˘ك ا˘˘كؤ˘˘ل
 .إدنلشسيإإ مامأإ عشساشش قرافب ةميزهو ،برغملإ
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 »افيفلإ» ىلإ ءؤجللإ لبق يلاحلإ رهششلإ ةياهن ىتح ةلهم اهحنم

 يقيرفإلا ىلع درمتي يرئازجلا يعابرلا
ةرإدإإ ىلع درمتلإ ،يشسنؤتلإ يقيرفإلإ يدانلاب يرئإزجلإ يعابرلإ ررق
ةنجل ىلإإ ءؤجللإ لبق ،يلاحلإ رهششلإ ةياهن ىتح ةلهم اهحنمو ،يدانلإ
نب نيشسح يعابرلإ ،»افيف» مدقلإ ةركل يلودلإ داحتلاب تاعزانملإ

لهمأإ ،نامتؤب نيدلإ نيزو ،يحرف ميهإربإإو ،يجيعن ءايركزو ،ةدايع
دقعلإ خشسف تإءإرجإإ ةرششابم لبق ،رهششلإ ةياهن ىتح يقيرفإلإ ةرإدإإ

ي˘عا˘بر˘لإ ع˘م تد˘قا˘ع˘ت د˘˘ق ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلإ ةرإدإإ تنا˘˘كو ،د˘˘حإو فر˘˘ط ن˘˘م
تزجع اهنأإ ريغ ،ةيشضاملإ ةيفيشصلإ تلاقتنلإ ةرتف لÓخ ،يرئإزجلإ

ة˘ع˘ما˘ج˘لإ ن˘م يدا˘ن˘لإ ىل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لإ ة˘بؤ˘ق˘ع˘لإ بب˘شسب م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘˘ت ن˘˘ع
،ةقلاعلإ هتاقحت˘شسم ل˘ي˘ن ىل˘ع ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘عا˘بر˘لإ ر˘شصيو ،ة˘ي˘شسنؤ˘ت˘لإ

لÓخ مهتامدخب ةمتهملإ ةيدنألإ ىلإإ ليحرلإ وأإ ،هتيعشضو ةيؤشستو

ê.fé«Ö .يؤتششلإ ؤتاكريملإ

«ناكلإ» ـل ةلهؤؤملإ ةتشس71 نم لقأل ايقيرفإإ لامشش داحتإإ ةرود

اـــــيبيل2 - 3 رــــئازجلا

ةقاطبو ايبيل ةبقع نوزاتجي «رضضخلا»
«جاطرق روضسن» مامأا مضسحتضس لهأاتلا
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با˘ب˘صش را˘صصنأا ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ بر˘˘عأا
ري˘ب˘كلا م˘ه˘ط˘خ˘صس ن˘ع دادزو˘ل˘ب
نÓصسرام قيرفلا م˘جا˘ه˘م ها˘ج˘تا

قاصشع لبقتي مل ثيح ،وبكوك
ر˘ي˘˘غ˘˘لا كو˘˘ل˘˘صسلا »ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا»
يف ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا بعÓ˘ل لوؤو˘صسم
،ر˘ي˘خألا نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ءا˘˘ق˘˘ل
يمصصاعلا يدانلا هيف رثعت يذلا
نيأا ،هبعلم ى˘ل˘ع ه˘ل˘ث˘م˘ل فد˘ه˘ب

د˘ع˘ب ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب جر˘˘خ
،يدومصصم عفادملا عم هنصسÓت
ةيلوؤوصسم هلمحي سضعبلا حار ذإا
اذه يف يدادزولبلا قيرفلا رتعت
ةليط هءÓمز كرت نأا دعب ،ءاقللا
ةرصشعب ا˘ب˘ير˘ق˘ت ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا

هع˘ي˘ي˘صضت ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ن˘ي˘ب˘عل
نأا تدا˘ك فاد˘هأاو سصر˘ف ةد˘ع˘˘ل
،هتهج نمو ،زوفلل بابصشلا دوقت
ءاقللا ةياهن دعب وبكوك رذتعا

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘لو را˘صصنألا ن˘˘م
،ا˘مود كنار˘ف برد˘م˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
بصضغ ةلاح يف ناك هنأا دكأاو
ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م ي˘˘˘هو
مهايإا ادعاو ،مدقلا ةرك تايرابم
ةيفارتحلاو ةينÓقعلاب يلحتلاب
لمعيصسو ،ةمدا˘ق˘لا تار˘م˘لا ي˘ف
ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف نو˘كي˘˘ل اد˘˘ها˘˘ج
فاد˘˘هألا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ل از˘˘˘ها˘˘˘جو
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لاو
قايصس يفو ،قيرف˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
ي˘ئا˘ن˘ث ير˘ج˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ،ر˘˘خآا
ي˘˘ت˘˘با˘˘ثو لو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

،مويلا ةقمعم ةيبط تاصصوحف

ة˘ي˘عو˘ن ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

لك اهنم ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإلا

بي˘ب˘ط ن˘م ر˘˘مأا˘˘ب كلذو ،فر˘˘ط

سصي˘خ˘صشت د˘ير˘ي يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ثيح ،ةقدب ة˘ي˘ح˘صصلا ا˘م˘ه˘ت˘لا˘ح

ةياهن لبق جرخ دق لوحلب ناك

ة˘يدو˘˘لو˘˘م د˘˘صض لوألا طو˘˘صشلا

،ةداح ملآاب رعصش امدعب ،نارهو

ءاهنإا ىلع يناثلا وقي مل نيح يف

اهارن انرصص ةروصص يف ،ةارابملا

با˘ب˘˘صشلا تاءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك

تلؤوا˘صست˘لا ر˘ي˘ث˘ي ا˘م ،ةر˘˘ي˘˘خألا

اهصضاخ يتلا تاريصضحتلا لوح

ة˘قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق دو˘ي˘ع˘صس ءا˘˘ق˘˘فر

.يلاحلا مصسوملا
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ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت تدا˘˘ع
تابيردتلا ءاوجأا ىلإا سسمأا ةحيبصص
ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘˘م˘˘ب
ءاقفر رظتنت يتلا ةهجاوملل اريصضحت
ةعصساتلا ةلوجلا يف ديعلب نيدلا نيز
يلهأا دصض ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلل
،ر˘˘ي˘˘خألا سضرأا˘˘ب ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب
نينوللا باحصصأل ةيبيردتلا ةصصحلا
تير˘˘˘جأا ،سسمأا دو˘˘˘˘صسألاو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألا
ءاو˘جأاو ءا˘م˘˘صسلا ي˘˘ف تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب

نيصشتنملا ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘صسا˘م˘ح
نازي˘ل˘غ ع˘ير˘صس ى˘ل˘ع سضير˘ع زو˘ف˘ب
مهررحتو مهتوحصص تدكأا ةيثÓثب
ىلإا قيرفلاب ةدوعلاو قلأاتلا لجأا نم
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘صصحو بي˘تر˘ت˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م
يمصصاعلا يدانلا سسفنتو ،ةيباجيإلا
تارا˘صصت˘نا ة˘ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب ءاد˘˘ع˘˘صصلا

،ياد نيصسح رصصن لك دصض ةيلاتتم
ىلع نازيلغ عيرصسو لئابقلا ةبيبصش
ي˘ت˘لا تارا˘صصت˘نلا ي˘هو ،بي˘تر˘ت˘˘لا

دعب رطخلا ةقطنم نم جرخي هتلعج
ف˘صصع˘ت نأا تدا˘ك ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘ياد˘˘ب
ر˘ي˘صس» ة˘كلا˘م˘لا ة˘كر˘صشلا عور˘صشم˘˘ب
ثدح˘ت ،ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ،«رو˘ب
هيبعل ع˘م ي˘جور˘ف ير˘ي˘ت برد˘م˘لا

اهونم ،فانئتصسلا ةصصح سشماه ىلع

رور˘˘غ˘˘˘لا بن˘˘˘ج˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سسير˘كت˘ل د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو
دصصح ةل˘صصاو˘مو ق˘ير˘ف˘لا ة˘قا˘ف˘ت˘صسا
م˘ه˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا
نم زوف˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب
،يلحملا يلهألا ةهجاوم يف جربلا

ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ر˘˘ي˘˘خألا نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ
بيتر˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘جر˘ح ة˘ي˘ع˘صضو
لكاصشملا ىلإا ةفاصضإلاب هليذتي يذلا
ينقتلا ىعصسي لماوع يهو ،ةرادإلا

يدانلا حلاصصل اهلÓغتصسل يصسنرفلا
قيقحتو ةوقب بر˘صضلاو ي˘م˘صصا˘ع˘لا
دع˘ب را˘يد˘لا جرا˘خ د˘يد˘ج زو˘ف ي˘نا˘ث
،لئابقلا ةبيبصش باصسح ىلع لوألا

يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا تق˘لأاو
اهلÓظب ةر˘ي˘خألا ثÓ˘ث˘لا تلو˘ج˘لا

ثيح ،نيبعÓل يدرفلا بناجلا ىلع
،يمصساقلب ليعام˘صسإا حا˘ن˘ج˘لا ع˘صضو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا سسأار ى˘ل˘ع ه˘˘صسف˘˘ن
،مصسوملا اذه فادهألا يف ةمهاصسم

فدهلا هعومجم ام ىلإا لصصو ثيح
ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ع˘ب˘صسب ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا

ريخألا ءاقللا يف ناك دحاو فدهو
سسيل هنأا دكؤويل ،نازيلغ عيرصس دصض
د˘ج˘ي م˘ل ه˘نأا م˘غر ،ةر˘صسا˘خ ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ةرو˘صصلا˘ب د˘ع˘ب ه˘صسف˘˘ن
يدا˘ن˘لا ع˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
همدقي ناك ام ىلع افÓخ يمصصاعلا

ةنيطنصسق بابصش قباصسلا هيدان ةقفر
 .طرافلا مصسوملا يف

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
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تاريصضحتلا ءاوجأل دوعت ةليكصشتلا
 رورــغلا بــنجتب هــيبعل بــلاطي يــجورفو
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ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ف˘˘خأا
ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ل˘صسل˘صس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
،ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا

ي˘ف ى˘لوألا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘ل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘تو
هف˘ي˘صض د˘ي ى˘ل˘ع ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا

لوأا،(1-0) ةجيتنب رئازجلا ةيدولوم
ةنماثلا ةلوجلا تايرابم نمصض سسمأا

ةركل ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا نم

5491 يا˘˘˘˘م8 بعل˘م˘ب مد˘ق˘لا
،ديحولا ةيدولوملا فده ،فيطصسب

،57 ةقيقدلا يف ،ةرامعل ليبن هعقو
ة˘يد˘ن ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘صشو
ةرطيصس عم ،ني˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
ةأارج رثكأا ناك يذلا ،قافولل ةفيفط
قرطلا ىتصشب لواحو ،موجهلا يف
سسرا˘˘ح˘˘لا ى˘˘مر˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا
تءاب هتلواحم لج نأا لإا ،ةقاطوب
،ي˘نا˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا ي˘˘فو ،ل˘˘صشف˘˘لا˘˘ب
،هيبعÓل تاميلعت زيغن ليبن ىدصسأا

لتكتلاو ،تاوفهلا باكترا بنجتب

ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ع˘˘م ،عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘ف

يتلا ،ةعيرصسلا ةد˘تر˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا

يف تغابم فده نع اهادحإا ترمثأا

ىقلت يذلا ،ةرامعل نم57 ةقيقدلا

مدقتي نأا لب˘ق ،ر˘ي˘خ˘ل˘ب ن˘م ةر˘ير˘م˘ت

تعد˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ك دد˘˘˘˘صسيو ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘صسب

اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ة˘˘˘ير˘˘˘يا˘˘˘صضخ سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

د˘˘ي˘˘صصر ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘˘صصأا ،را˘˘˘صصت˘˘˘نلا

يف ة˘ط˘ق˘ن71 ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م

فيطصس قافو فلخ ،يناثلا زكرملا

،ةطقن91 ـب ،ةراد˘˘صصلا بحا˘˘˘صص

قافو بعل ،حابرم ةلاصصيم ىدبأاو

،سسمأا لوأا ةديدصشلا هترصسح ،فيطصس

ةيصساق ةراصسخل هقيرف سضرعت بقع

،رئازجلا ةيدولوم مامأا ،هبعلم ىلع

تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘صصي˘˘م لا˘˘قو

ى˘ل˘ع قا˘فو˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘ل˘ل

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م

رادأا ظ˘ح˘لا ف˘صسأÓ˘ل» :»كو˘ب˘˘صسي˘˘ف»

:فاصضأاو ،»ةيدولوملا مامأا انل هرهظ

ن˘كن م˘ل ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ل»

ةارابم ا˘ن˘مد˘ق ا˘ن˘نأا ة˘صصا˘خ ،ن˘يد˘ي˘ج

نكل ،سصرف ةدع انعنصصو ،ةزاتمم

عيصضت امدنع ،مدقلا ةرك يه هذه

بعل لصصاوو ،»امت˘ح ل˘ب˘ق˘ت˘صست˘صس

نأا ح˘ي˘ح˘صص» :ي˘ف˘يا˘˘ط˘˘صسلا ر˘˘صسن˘˘لا

،ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ن˘كت م˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘صسخ

ىلع نيمزا˘ع ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأاو ا˘صصو˘صصخ

ي˘ف ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘ل˘ل ،زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

نو˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ن˘ن˘كل ،بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج

ةدوعلاو ،رايد˘لا جرا˘خ سضيو˘ع˘ت˘لا˘ب

ةمداقلا ةارابملا نم ةيباجيإا ةجيتنب

:ع˘با˘تو ،»ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش ما˘˘مأا

ةارابم ةحفصص يوطن نأا نآلا انيلع»

داعصسإا ةيفيك يف ركفنو ،ةيدولوملا

اوصضرعت دق مهنأاو اميصسل ،انراصصنأا

مهنم رذتعن» :متخو ،»ةريبك ةبيخل

ي˘ف كراد˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘هد˘˘ع˘˘نو ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك

.»بيرقلا لبقتصسملا

نأا رئازجلا ةيدولوم تيب نم ةبرقم رداصصم تلاق
ةكلاملا كارطانوصس ةكرصشل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ينف مقاطو ريصسم مقاط نم قيرفلابعمتجا قيرفلل
د˘ع˘ب م˘ه˘ب ةدا˘صشإلا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
ءاوصس ةريخألا ةرتفلا يف ةلجصسملا تاراصصتنإلا

يناثلا زكرملا قيرفلا لتحي ثيح ايراق وأا ايلحم
هدجاوت بناج ىلإا ةلجؤوم ةلباقم عم ةلوطبلا يف
فدهلا وهو ،لاطبألا ةطبار تاعومجم رود يف
تلاقو ،ةيؤوملا ةنصس يف هديدحت مت يذلا يصسيئرلا
ادوعو مدق راكح ماعلا ريدملا نأا رداصصملا تاذ
لجاعلا بيرقلا يف نيبعÓلا تاقحتصسم ديدصستب
يف امدق يصضملل ىرخأا ةيلام تازيفحت بناج ىلإا

داع يذلا قيرفلا اهيف دجاوتي يتلا تاصسفانملا لك
فيطصس مامأا رايدلا جراخ نم مهم زوفب سسمأا لوأا

يف يدانلا مهصسأا عفر ام وهو ،بيترتلا ردصصتم
ةلباقم هرظتنت امك ،مصسوملا اذه بقللا ةقرو بعل
ةمداقلا ةلوجلا يف ةليلم نيع ةيعمج مامأا ةمهم
 .لوألا فرتحملا نم
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«يصسايصسلا» مامأا كرادتلاب راصصنألا دعي ةلاصصيم

ةقÓطنإلإ دعب /رئإزجلإ ةيدولوم

  ديمعلل ةيوقلإ

«كارطانوصس» ماع ريدم
  مهزفحو نيبعÓلابعمتجا

  دإدزولب بابسش

 تلؤواصستلا حرطتو راصصنألا ريحت تاباصصإلا ةرثك

 ةمسصاعلإ داحتإإ

فيطسس قافو
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ى˘لإا يا˘ب˘لا ى˘سسي˘عو سشاو˘يز ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘ظ˘نأا
مسسرب ةلبقملا وداراب ةعقوم نع نيبئاغلا ةمئاق
،فرتحملا لوألا مسسقلا ةلوطبل ةعسساتلا ةلوجلا
يبراد يف هل سضرعت هدي  يف رسسك ببسسب لوألا
ثيح ،يسضاملا سسيمخلا يسسايسسلا دسض قرسشلا
ىلإا رداسصم تراسشأاو ،ءاقللا اذه يف هلادبتسسا مت
اهتدم ةحار ىلإا هجايتحاب هربخأا يبطلا زاهجلا نأا

جÓع نيرامت ءارجإاب كلذ دعب موقي مث مايأا ةسسمخ
ة˘ير˘ف˘سس ن˘ع بي˘غ˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘˘هو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
يف لوألا سسمأا هروسضح لجسس يناثلاو ،ةمسصاعلا

يديهم نب يبرعلا ةباغب ىلوألا فانئتسسلا ةسصح
ةرث˘كو لا˘ق˘لاو ل˘ي˘ق˘لا ح˘ت˘ف ا˘م˘م ي˘ند˘م˘لا يز˘لا˘ب
.لبقملا كابلا ءاقل يف امهتكراسشم نأاسشب لاؤوسسلا

ليوط بايغ دعب فيض يفطل ةدوع
اموي02 هتدم

فيسض يفطل ناديملا طسسوتم ةدوع هلباقيو

ءاق˘ل د˘ن˘م يأا ،ا˘مو˘ي02 هتدم ليو˘ط با˘ي˘غ د˘ع˘ب
،هتدلاو سضرمب هبايغ ررب نيأا ،فلسشلا ةيعمج
هبايغ ريربت ةياغ ىلإا قدنفلا يف دجاوتي ثيح
سسراحلا ليهأات ةيناكمإا ايمسسر دكأاتو اذه ،ةرادإÓل
يف ديعسسوب ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘مو م˘سسا˘ق نا˘ي˘ف˘سس
نينثلا قلطنت يتلاو ةيفاسضإلا تلاقتنلا ةلحرم
رهسشلا نم ريخألا مويلا ةياغ ىلإا دتمتو لبقملا
ىلإا هدادعت عفري نأا قيرف لكل قحي ثيح ،يراجلا

ليهأات اهل قحي سسامسسيجلا ةرادإا نأا يأا ابعل82
بعل بلج ىلإا ة˘فا˘سضإا ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

امهبايغ نأا ناسسيتفأا سسنوي فرتعأاو اذه  ،لاطب

عوبسسألا امهتدوع نم ديفتسسنسس لاقو ارثؤوم ناك

.لبقملا

لقعتلاب راصنفا بلاطي يراطيق

قيرفلا ةرزاؤمو

راسصنألا اهمظن يتلا تاجاجتحلا ةيفلخ ىلعو

يسسايسسلا مامأا قيرفلا رثعت دعب يسضاملا سسيمخلا

لقعتلا يراطيق لامج سسيئرلا مهنم بلاط0-0

تا˘ط˘ح˘م ج˘ما˘نر˘ب˘ل حر˘سصو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرزاؤو˘˘مو
رونلا دبع ةدكيكسس ة˘عاذإا˘ب ه˘ط˘سشن˘م˘ل ة˘ي˘سضا˘ير
تارم ثÓث قيرفلا عم دوعسصلا ققح هنأا يبياط
ن˘ير˘ه˘سش ةر˘جأا ع˘فد ه˘نأا د˘كأاو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ح
ةنيزخ نأا عيمجلا انئمطم ،ينفلا مقاطلاو نيبعÓل
رايلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا بسص ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ق˘ير˘ف˘لا
ه˘نأا فا˘سضأاو ،دو˘سسلا ر˘ج˘ح ة˘كر˘سش ن˘م م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةلفاح ءانتقل لوأا رطسشك ميتنسس رايلم سصسصخ
.هتÓقنت يف اهنم ديفتسسي قيرفلل

ياد نيشسح رشصن

 قيرفلا عم هلمع رسشابيو ةحÓملا ةرادإا عم قفتي يريزد
ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م د˘˘˘كأا
جريرعوب جرب يلهأا
يريزد لÓب قباسسلا
ه˘ن˘ي˘ب قا˘ف˘تلا ما˘م˘تإا

ر˘˘˘سصن ةرادإا ن˘˘˘ي˘˘˘˘بو
ثي˘˘ح ،ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح
تاحير˘سصت ي˘ف لا˘ق
هنأاب سسمأا لوأا ءاسسم
هت˘ق˘فاو˘م ى˘ط˘عأا د˘ق

يف ،ة˘حÓ˘م˘لا ةرادإل
بناجلا مسسح راظتنا
،فاد˘هألاو ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

اذه يف يريزد لاقو
تحنم دقل» :بناجلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا بيرد˘˘ت
سضعب ط˘ق˘ف تي˘ق˘بو

داحتا بعل ناك دقو اذه ،«لاح نسسحأا ىلع راسس ءيسش لكو ،دقعلا ىلع عيقوتلا لبق اهمامتإا متيسس ليسصافتلا
يف ةليقثلا ةراسسخلا دعب جربلا يلها قيرفل ةينفلا ةسضراعلا نع يسضاملا عوبسسألا رحب لسصفنا دق قباسسلا ةمسصاعلا
ةحÓملا بردم رسشابو ،مسسوملا ةيادب ذنم جئاتنلا ءوسس بناج ىلإا ،ةلماك ةيسسامخب قافولا مامأا باسضهلا يبراد
يتلاو ،ةلوطبلا نم ةعسساتلا ةلوجلا ءاقلل ريسضحتلا يف عرسش ثيح ،ةليكسشتلا سسأار ىلع سسمأا هلمع ديدجلا

يف قيرفلا نوكيسس ثيح ،لبقملا ةعمجلا موي توأا2 بعلم يف ةرقم مجن فيسضلا ةحÓملا قيرف اهلÓخ لبقتسسيسس
ىلع ءاقبإلا ةيرسصنلا ةرادإا تررق دقو اذه ،ةرواسسلا ةبيبسش ماما راسشب يف ةريخألا ةميزهلا دعب كرادتلا ةمهم
بناج ىلإا ،يوانكل بردملا ليحر دعب ةيرسصنلا ةدايق ىلوت يذلا وهو ،قيرفلا يف بردم دعاسسمك يلع ةعمجوب
.سشيمركل افلخ ديدج سسارح بردم نييعت اقحل متيسس نيح يف ،يندب رسضحمك يغونو نييعت
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6916ددعلا1202 يفناج91 ءاثÓثلا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةدكيكشس ةبيبشش

«كابلا» ةعقوم نع نيبئاغلا ةمئاق ىلإا نامظني يابلا ىسسيعو ششاويز
 وداراب كيتيلتا

كيريب رابول يسسنرفلا
ودارابل اديدج ابردم

 كلام ـل افلخ

بردملا سسمأا لوأا ءاسسم وداراب كيتلتأا يدان نيع
افلخ ،هل اديدج اينف اريدم ،كيريب رابول يسسنرفلا
ن˘ع مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘ف ل˘سصف˘نا يذ˘لا كلا˘م د˘م˘ح˘م˘ل

زاهجلل (ةنسس05) كيريب مسضناو ،يسضارتلاب قيرفلا

هنييعت ايلاح متيل،6102 ةياهن وداراب يدانل ينفلا
،يسشطز ناسسح هجوتو ،لوألا قيرفلل ايسسيئر ابردم
ه˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع كلا˘م˘ل ر˘كسشلا˘ب ودارا˘ب يدا˘ن سسي˘ئر
هل اينمتم اه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ل˘كو ه˘ت˘يد˘جو
،ودارا˘ب ةرادإا سسل˘ج˘م رر˘قو ،هراو˘سشم ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا
،لوألا قيرفلا بردم ةلاقإا ،يسشطز ناسسح ةسسائرب

يف قيرفلا جئاتن عجارت ةيفلخ ىلع ،كلام ميكح
لداعت بقع ،وداراب رارق ءاجو ،مسسوملا اذه ةلوطبلا
راطإا يف يسضاملا تبسسلا موي ،ةرقم مجن عم قيرفلا
سسيئر لسصتاو ،ةلوطبلا رم˘ع ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
قافتا ىلإا هعم لسصوتو هب عمتجاو كلامب وداراب
ةدايق نع هزجع لظ يف ،يسضارتلاب هدقع خسسفب
راسشيو ،ةلوطبلا يف ةيباجيا جئاتن قيقحتل قيرفلا

لودج يف11 زكرملا لتحي وداراب يدان نأا ىلإا
عيرسس عم ةفسصانم ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا بيترت

6و دحاو زوف نم اهعمج طاقن9 ديسصرب نازيلغ
.ةدحاو ةميزه لباقم تلداعت
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 جيريرعوب جرب يلهأا

 «يجياربلا» تيبلا يف اهناكم حوارت رومألا
حوارت رومألا لازت ل
يلهأا تيب يف اهناكم
،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سصخألا˘˘ب
ةكرسشلل ةيئانثت˘سسلا
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ةعاسسلا دحل دق˘ع˘ن˘ت
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
د˘يد˘ج ةرادإا سسل˘ج˘˘م
لÓخ قيرفلا ةدا˘ي˘ق˘ل
ثيح ،ةلبقملا ةرتفلا
كرحت عيمجلا بقرتي
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘˘ئر
سساو˘˘ح˘˘˘لا يوا˘˘˘ه˘˘˘لا

ةيراجتلا ةكرسشلا يف مهسسألا ةيبلغأا بحاسص هرابتعاب ةيعمجلا دقعل ةوعدلا لجأا نم ،سشامر
دعب ،يدامح نب سسينأا قباسسلا سسيئرلا وحن ةهجوم راظنألا هيف ىقبت يذلا تقولا يف ،يلهأÓل
يف اذهو ،ايلعف ةبغرلا هذه ديسسجت نود نكل ،قيرفلا ةسسائرل ةدوعلا يف هتبغر نع برعأا نأا
،قيرفلا رييسست ىلع فارسشإلا لجأا نم ةتقؤوم ةرادإا ليكسشتب راسصنألا هيف بلاط يذلا تقولا
لسصحت ،رخآا قايسس يفو ،يواهلا يدانلاو ةيراجتلا ةكرسشلل ةماعلا ةيعمجلا دقع ةياغ ىلإا

يذلاو ،ميتنسس نويلم043 زهاني يلام غلبم ىلع يريزد لÓب جربلا يلهأل قباسسلا بردملا
ديدجلا بردملا ىلع نايمت ماعلا قسسنملا ةدايقب يلهألا ةرادإا رقتسست ملو ،نيرهسش ةرجأا لثمي
عوبسسألا ةياهن ةارابم لÓخ ةليكسشتلا ىلع فارسشإلا ةعيبسصوب لسصاويسس ثيح ،نآلا دحل
،سسمأا تاريسضحتلا ءاوجأا ىلإا يلهألا ةليكسشت تداع ثيح ،ةمسصاعلا داحتإا مامأا يراجلا

 .جربلاب توأا02 بعلمب ةررقملاو ةلوطبلا نم ةعسساتلا ةلوجلا ةارابمل ابسسحت
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«افيفلا» تلشسار / ةرواشسلا ةبيبشش

 اهتاقحتسسم ىلع لوسصحلاب بلاطت ةرواسسلا
 يقيرفإلا نم يحرف ةقفسص يف

ةبيبسش يدان ةرادإا سسلجم داحتا دعب هيلع دسسحي ل فقوم يف يسسنوتلا يقيرفإلا يدانلا تاب
هبعل ليوحت تاقحتسسمب ةبلاطملل ،«افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ىلإا ءوجللا ،ةرواسسلا
ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ،يسسنوتلا يدانلا فوفسص ىلإا لقتنا دق يحرف ناكو ،يحرف ميهاربإا

ببسسب ،باهذلا ةلحرم يف لهؤوي مل هنأا ريغ ،وروأا فلأا051 لباقم دمألا ليوط دقعب ،ةيسضاملا
نأاب ةدكؤوم رداسصم نم ملعو ،مدقلا ةركل يسسنوتلا داحتلا نم يقيرفإلا ىلع ةطلسسملا ةبوقعلا
ةقفسص نم ،يدانلا تاقحتسسم ىلع لوسصحلاب تبلاطو ،«افيفلا» تلسسار دق ،ةرواسسلا ةبيبسش ةرادإا
نيبعÓلا نويد ديدسست ىلع رداق ريغ هتلعج ،ةقناخ ةيلام ةمزأا نم يقيرفإلا يدانلا يناعيو ،يحرف

hd«ó.±.ةريخألا تاونسسلا يف اهمربأا يتلا تاقفسصلا سضعب ةميق وأا ،نيقباسسلا



24
ةعاسس رخآأ

âaS rehkA

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°81 ةدكيكصس

°41ضسأرهأأ قوصس

°71ةملاق

.ةعبأرلأ ةيصسنرفلأ ةيروهمجلأ يف ضسيئر لوأأ بخُتنأ لويروأأ ناصسنڤ7491 -

.نيطصسلفب افيحب نيدلأ حÓصص عراصش يف ضسيمأريمصس قدنفب ةرزجم بكترت ةينويهصصلأ تاباصصعلأ8491 -
.ايصسينودنإأ ءأرزو ضسيئر بصصنم يف ىتح دمحم هلحم لح ميلحلأ دبع0591 -

.قوراف كلملأ نبأو رصصم كلم يناثلأ دأؤوف كلملأ2591 -
.رصصم يف ةيصسايصسلأ بأزحأ’أ لح3591 -

eƒGb«â Gdü°ÓI H©æÉHá
:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

GCMƒG∫ Gd£≤ù¢

GdãÓKÉA 91LÉfØ» 1202Gd©óO 6916- GdªƒGa≥ d` 50LªÉOi GdãÉf«á 2441g`

20:60

04:21

91:51

04:71

70:91

مويلا اذهلثم يف ثدح

¯  T°ƒT°É¿.ì
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ضسمأ تي˘˘حأ

،نطولأ تايدلب يقاب رأرغ ىلع ةنتاب

81 ـل فداصصملأ ةيدلبلل ينطولأ مويلأ

ر˘˘ط˘˘صس ن˘˘˘يأأ ،ة˘˘˘ن˘˘˘صس ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
ىل˘ع ،عو˘ن˘م ج˘ما˘نر˘ب هذ˘ه ةر˘ها˘ظ˘ت˘ل˘ل

تن˘صضت˘حأ ي˘ت˘لأ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب رأر˘˘غ
تأرصضاحملأ ةعاقب ةيمصسر ت’افتحأ

م˘ير˘ك˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘لا˘˘مز˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
هذ˘˘ه تصصخ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ،هو˘˘˘جو˘˘˘لأ د˘˘˘يد˘˘˘ع

ءابول يدصصتلأ يف نيمهاصسملاب ةرملأ
نيأ أذه ،ديدحتلأ هجو ىلع انوروك

ءا˘˘صسؤور ن˘˘˘م ل˘˘˘ك م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘صضح
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلأ ضسلا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
أذ˘كو ،ضسل˘ج˘م˘˘لأ ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

أوناك نيذ˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘ق˘ط’أ ي˘ل˘ث˘م˘م
ضسوريف ةهباجمل ةيمام’أ ةهبجلأ يف

اصضيأ ةبصسانملأ تناك امك،91 ديفوك
ن˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘صس
ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’أ ر˘˘˘ث’أ تكر˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ

بحا˘صص رأر˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لأ تفر˘˘صشو
هذ˘˘ه ،ةر˘˘ج˘˘صش تي˘˘ب ل˘˘ك ما˘˘مأ ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
نم أريبك ابواجت تيقل يتلأ ةردابملأ

ه˘جو˘˘لأ تط˘˘عأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ فر˘˘ط
،ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لأ فر˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لأ

ف˘ير˘ع د˘˘مأو˘˘ح دأر˘˘م ىلأ ة˘˘فا˘˘صض’ا˘˘ب
هتمدق ام ري˘ظ˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب

ن˘˘م ه˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت لأز˘˘˘ت ’و ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ةينهم نوكت نأ لبق ةيناصسنأ تامدخ

ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
تايلم˘ع ،ىصضر˘م˘ل˘ل ل˘ق˘ن ن˘م ،ي˘جا˘ت˘لأ
يتلأ ضسيصسحتلأو ةيعوتللأو ميقعتلأ

امو تأدحولل ىرخأ ماهم ىلأ فاصضت
تأدو˘˘ه˘˘ج˘˘م ن˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع ’أ مر˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ

ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘لأ ضضر’أ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘م
لفحلل نومظنملأ ،تاطحملأ فلتخم
ىلأ ة˘ب˘ي˘ط ة˘تا˘ف˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘صضيأ أوردا˘˘ب
ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ هو˘˘جو˘˘لأ زر˘˘بأ د˘˘حأ م˘˘ير˘˘ك˘˘ت
م˘ير˘ك˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘ب
فور˘ع˘م˘لأ ر˘ما˘ع تيآأ م˘ي˘ك˘˘ح نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

ام ري˘ظ˘ن ة˘ن˘ها˘ك˘لأ م˘ي˘ك˘ح م˘صسا˘ب ا˘ي˘ن˘ف
دعب ،ةينغÓلو يرئأزجلأ نفلل همدق
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح تو˘˘˘هد˘˘˘ت نأ

اهناصش نم تأردابم أذكه لثم بلطتت
ءÓ˘˘يأو نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صسف˘˘˘ن ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لأ
ن˘˘ع أد˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ب ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ
تأو˘ن˘صسل ه˘ل ضضر˘ع˘ت يذ˘لأ ضشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ

م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،تم˘˘صص ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج

رفحل ةيلأ قئا˘صس م˘ير˘ك˘ت ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

يف لمعت ةئفل ةحئاجلأ لÓخ روبقلأ

نا˘ك ءا˘بو˘لأ ع˘م ة˘ه˘جأو˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ف˘˘خ˘˘لأ

ةبصسانملأ ن’و ،ر˘يد˘ق˘لأ ا˘ه˘ن˘م ي˘قأو˘لأ

تصصخ ةنتاب ة˘يد˘ل˘ب˘ب هذ˘ه ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ي˘ف ن˘ي˘م˘ها˘صسم˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘ير˘˘ك˘˘ت˘˘ل

يجاتلأ ضسوريفلأ ة˘ه˘با˘ج˘مو يد˘صصت˘لأ

تا˘صسصسؤو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م م˘˘ير˘˘ك˘˘ت ا˘˘صضيأ م˘˘ت

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف أو˘م˘ها˘صس ن˘يذ˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ

ذ˘ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب ة˘ق˘˘فر م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

فايطأ فلتخم أذكو ةحئاجلأ ةيأدب

ي˘ف أو˘م˘ها˘صس يذ˘لأ ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

ةيبطلأ تامزلتصسم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت

لÓخ مت دقو أذه .ءابولأ ةيأدب ذنم

ر˘صضا˘ح˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘صست هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’أ

فلتخم˘ب ا˘ف˘ظو˘م02 ـل بي˘˘˘صصن˘˘˘ت˘˘˘لأ

،جا˘مد’أ را˘طأ ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم

بأو˘˘بأ ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب تم˘˘˘ظ˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

ةيدلب حلاصصم فلتخم ىلع ةحوتفم

ةلامزلأ يح يرأد’أ عمجملاب ةنتاب

تÓ˘˘˘ج˘˘˘صسلا˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م أذ˘˘˘˘كو

ةيرامعتصس’أ ةبقحلأ نابأ ةيخيراتلأ

ي˘ن˘طأو˘م فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل

.ةنيدملأ

¯  GCjªø.Q

ةيجاجتحأ ةكرح نيحÓفلأ و راقبأ’أ وبرم ضسمأأ حابصص  نصش
نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأأ

.بولحلأ راقب’أ فل˘ع را˘ع˘صسأأ عا˘ف˘ترأ ىل˘ع د˘يد˘صشلأ م˘ه˘ب˘صضغ
تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م أو˘مد˘ق ن˘يذ˘لأ نو˘حÓ˘ف˘لأ ء’ؤو˘ه د˘كأأو
اعافترأ تلجصس اهعأونأ فلتخمب فÓع’أ نأأ،فيطصس ةي’و

ثيح ،عأونأ’أ ضضعب يف ةئاملاب03 قوفت ةبصسنب و أريبك
اصسجاه تناك املاط يتلأ ةلاخنلأ ةدام نم نوحÓفلأ ديفتصسي
ي˘ف أÓ˘ك˘لأ ضصق˘ن˘ل ءا˘ت˘صشلأ ل˘صصف ي˘ف ة˘صصا˘خ نو˘بر˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو

جد0071 ر˘ع˘صسب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ،ي˘˘عأر˘˘م˘˘لأ
ةدحأولأ ةرقبلأ اهب ديفتصست يتلأ ةيمكلأ نأأ امك ،راطنقلل

ةر˘ق˘ب˘لأ نأ ن˘ي˘ح ي˘ف ما˘يأأ ة˘صسم˘خ ة˘م˘ي˘لو ا˘ي˘مو˘ي غ˘ل˘ك4 يه

متي قرافلأ نأأو ،غلك21 و01 نيب ام ايموي كلهتصست بولحلأ

و را˘ط˘ن˘ق˘ل˘˘ل  جد0073 ر˘ع˘صسب ءأدو˘صسلأ قو˘صسلأ ن˘م هءا˘ن˘ت˘˘قأ

تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ةدا˘م˘لأ هذ˘˘ه ةرد˘˘ن ن˘˘ع نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ لءا˘˘صست

و ةر˘ث˘ك˘ب ءأدو˘صسلأ قو˘صسلأ ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

راقبأÓل هجوملأ زكرملأ فلعلأ رعصس نأأ امك ،ةيلاع راعصسأاب

هنمث ناك امدعب جد0015 غلبم  رهصشلأ أذه زواجت بولحلأ

ام وه و تعفترأ يتلأ راعصسأ’أ نم اهريغ و جد0593 ـب ردقي

امك ليخأدملأ عجأرت و ،بولحلأ راقبأ’أ أوبرم ىلع ابلصس رثأأ

ثيح ةرق˘ب˘لأ ف˘ل˘ع تا˘ق˘ف˘ن د˘صسي’ ي˘لا˘ح˘لأ بي˘ل˘ح˘لأ ر˘ع˘صس نأأ

65 ـب حÓفلأ هنم ديفتصسي يذلأ معدلأ عم بيلحلأ رعصس ردقي

ةيمك يهو ايموي رتل02 وه بيلحلأ نم ةرقبلأ لدعم نأ و جد

ي˘قا˘ب با˘صست˘حأ نود ف˘ل˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘ن د˘يد˘˘صست˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ

ضضفخل تاطلصسلأ لخدتب نوحÓفلأ بلاط دق و .باعتأ’أ

بصسحو ،طاصشنلأ أذه نع يلختلاب رذنت يتلأ راعصسأ’أ هذه

ددع لصصو ةي’ولاب نيبرملأ عومجم ناف عاطقلاب نيفراعلأ

ةدمتعم بولح ةرقب فلأأ73 يلأوح نوكلمي و0044 ىلإأ مه

  .ايرهصش راطنق فلأ44 ىلإأ نوجاتحيو  ايحصص
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جر˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ضسدا˘صسلأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ر˘صصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘ت

55و33 نيب مهرامعأ ضصاخصشأأ عبرأأ فيقوت نم جيريرعوب

ضصاخلأ ريفصشتلأ ماظن قأرت˘خأ و ة˘ن˘صصر˘ق˘لا˘ب نو˘مو˘ق˘ي ة˘ن˘صس

تامولعم دعب أذهو يئاصضفلأ ثبلل ةيملاعلأ تاقابلأ ىدحإاب

تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسحو ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ ىلإأ تل˘˘صصو

ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ نأأ ة˘ي’و˘لأ ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لأ

رمأ’أ قلعتي و مهيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت نم تنكم  نمأ’أ

14(ج-ت) ، ةنصس33 ( ع ذ) ،  ةنصس55( ح م) :نيوعدملاب

ىلع روثعلأ مت مهلزانم ضشيتفت دعب ثيح  (ع-ب) و ةنصس

ىلع روثعلأ و (ج-ت) :وعدملأ نكصسمب ثبلل ةنصصرقلأ ةصصنم
ةروطتم دج ةينقت ةيمقر ةينورتكل’أ ةزهجأ’أ نم ديدعلأ
˘ما˘ظ˘ن قأر˘ت˘خأ و ة˘ن˘صصر˘ق˘لأ ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست ع˘ن˘صصلأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ
ىلع روثعلأ مت امك نيرخآ’أ مهب هبتصشملأ نكاصسمب ريفصشتلأ
ةلصسرم تايئأوه ، كأرتصشأ تاقاطب و ةيمقر لابقتصسأ ةزهجأأ

م˘هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م ز˘ج˘نأأ ه˘ي˘ل˘ع و تأددر˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسم و
ي˘صضرأ’أ يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ثب˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ة˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ءا˘˘صشنإأ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ةرو˘ط˘ت˘م د˘ج ة˘ي˘م˘قر ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةز˘˘ه˘˘جأأ ة˘˘ط˘˘صسأو˘˘ب ةر˘˘ف˘˘صشم˘˘لأ

ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم و ة˘ل˘صسر˘م تا˘ي˘ئأو˘ه و ع˘ن˘صصلأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ ة˘˘صسا˘˘صسح
أا˘صشن˘م تأذ ر˘ي˘ف˘صشت˘لأ ما˘ظ˘ن قأر˘ت˘خأ ىل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت تأددر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مامأأ هبجومب أومدق » ضصيخرت نود ضصاخ ددرت قفو يبنجأأ
. ةيلحملأ ةباينلأ ¯  e`ÉRhR.Ü

ةعباتلأ مأر˘جإ’أ ع˘م˘ق ة˘قر˘ف تن˘ك˘م˘ت

ة˘˘˘طر˘˘˘صشل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

ةيأدب ذنم ،ة˘ي’و˘لأ ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ

تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب يرا˘ج˘لأ ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘صش

76 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘صسأأ ،ة˘˘ي˘˘طر˘˘˘صش

ا˘˘يا˘˘صضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم ضصخ˘˘˘صش

مهيف هبتصشم ضصخصش51 ،اهنم ةفلتخم

تأرد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘صضق ي˘˘˘˘˘ف

ضصاخصشأأ01 ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأو

ةحلصسأأ ةزايح اياصضق يف مهيف هبتصشم

ه˘ب˘ت˘صشم ضصا˘خ˘صشأأ5،ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب

ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘قر˘صسلأ ا˘يا˘صضق ي˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

اياصضق مهيف هبتصشم ضصاخصشأأ5،ضسبلت

ةقرصسلأ ضضرغل رأرصشأأ ةيعمج نيوكت

ضصاخصشأأ50 ،د˘يد˘ه˘ت˘لأ و ف˘ن˘ع˘لا˘˘ب

ي˘ف ةر˘جا˘صشم˘لأ ا˘يا˘صضق م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم

،ثحب لحم ضصخصش42 ،ماعلأ قيرطلأ

ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم ةرا˘˘صشإ’أ رد˘˘ج˘˘تو

ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لأ ضسف˘˘ن˘˘ب ل˘˘˘صصأو˘˘˘ت ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ة˘˘ي˘˘طر˘˘صشلأ ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأو

نمأاب ضساصسملأ هنأاصش نمام لك ةبراحمل

 .هتاكلتمم ةمÓصسو نطأوملأ

ينطولأ اهموي يف

نيلعافلأ فلتخم مركت ةنتاب ةيدلب
يجاتلأ سسوريفلل يدسصتلأ يف

فيطصسب ةحÓفلأ ةيريدم مامأأ

 فلعأ’أ رعسس عافترإأ ىلع راقبأ’أ وبرم جاجتحإأ

 ةيملاعلأ تاقابلأ ىدحإاب ضصاخلأ ريفصشتلأ ماظن قأرتخإاب نوموقي

 لمعتسست ةزهجأأ زجحو سصاخسشأأ ةعبرأأ فيقوت
جيريرعوب جربب ةنسصرقلأ يف

نيمرصصنملأ نيعوبصسأ’أ لÓخ

ةبانعب اهنم ةفلتخم اياسضق يف مهيف هبتسشم اسصخسش76 فيقوــت

 ةملاقب طابسص جربب يبسشخلأ محفلأ نم ةيمك زجح و سصخسش فيقوت
ةقرفلأ دأرفأأ نكمت ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتصسم ىلع هعأونأأ ىتصشب مأرجإ’أ ةحفاكم راطإأ يف

نم ،ةدكيك˘صس ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘صس44 رمع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘صش10 فيقوت نم طابصص جربب ين˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ مايق ءانثأأ ، عوبصس’أ ةيأدب ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح .ةصصخر نودب ةيباغ دأوم لقن جأرختصسأ لجأأ

يدأو ةيدلبو طابصص جرب ةيدلب نيب طبأرلأ33 مقر يئ’ولأ قيرطلأ ىوتصسم ىلع ةيرودب طابصص جربب ينطولأ كردلل
قودنصصلأ ضشيتفت دعب ،ةدكيكصس ةي’و نم ردحني (إأ خ ) ىمصسملأ فرط نم ةداقم ةيعفن ةرايصس مههابتنأ تفل ، يتانزلأ

ةعاصضبلأ زجح مت روفلأ ىلع ،محفلأ ةدامب ةأابعم غك05ضسيك لك ةعصس ايكيتصسÓب اصسيك06 ىلع هلخأدب رثع ةرايصسلل يفلخلأ

ضسيك لك ةعصس يكيتصسÓب ضسيك06 زجح نع ةيلمعلأ ترفصسأأ  .قيقحتلأ لامكتصس’ ةقرفلأ رقم ىلإأ هدايتقأو ينعملأ فيقوتو

دأوم لقنو جأرختصسأ لجأأ نم يئاصضق فلم نيوكت مت تأءأرجإÓل ةلصصأوم .دحأو ضصخصش فيقوتو ،محفلأ ةدام نم غك05

YõGdójø.∫.يتانز يدأو ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ ىلإأ هلاصسرإأو ،ةصصخر نودب ةيباغ

ةدكيكسسب سشورحلاب رورم ثداح يف ليتق
زاجمأأ و ضشورحلأ نيب طبأرلأ قيرطلاب ، لأوزلأ دعب ةدحأولأ ةعاصسلأ نينث’أ موي عقو رورم ثداح يف هفتح باصش يقل
ةافو فلخ ةركصسب ةي’و ميقرت لمحت تنصسكأ ةرايصس و نامكاصش ةنحاصش مأدطصصأ نع جتنيداصش ةيرقب طبصضلاب و ضشيصشدلأ

بياعلأ ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ضشورحلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم فرط نم هلقن مت ةنصس72 يلأوح غلبي باصش

M«ÉI HƒOjæÉQ.ثداحلأ تاصسبÓم و فورظ ديدحتل اقيقحت كردلأ ةقرف تحتف اميف ،ضشورحلأ يجأردلأ

دأرفأأ4 نم نوكتت ةلئاع ءلجإأ
فيطسسب دقوملأ نم ةثعبنملأ تأزاغلاب أوقنتخأ

تماق و ، نكصسم005 يحب قانتخÓل ةلئاع ضضرعت نع اهغÓبإأ روف ضسمأأ موي فيطصس ةنيدمب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلقنت

حوأرتت ةعبرأ’أ اياحصضلأ ، خبطلأ دقوم نم ةثعبنم ةقرتحم تأزاغل مهقاصشنتصسإأ دعب دأرفأأ40 نم ةنوكتم ةلئاع ذاقناب

ةيحصضلأ تلقن اميف ،رونلأ دبع ةنداعصس يعماجلأ ىفصشتصسملأ ىلأ مهلقنو مهفاعصسإأ  مت دقو ،ةنصس73و رهصشأأ8 نيبام مهرامعأأ

GCjªø.Q .لفطلأو مأ’أ ىفصشتصسم ىلإأ رهصشأأ8 رمعلأ نم غلبي لفط يهو ةعبأرلأ

رركتت تداك هكÓه ةثداح

 هطوقسس رثإأ ةريطخ سضوسضرب لفط ةباسصإأ
ةنتابب رأزجلأ يف يدأو نم

،ىرصسيلأ لجرلأو قاصسلأ ىوتصسم ىلع روصسكو ةفلتخم تاباصصإاب ةنصس11 رمعلأ نم غلبي لفط لوأ’أ ضسمأأ ءاصسم بيصصأأ
اهب ضسردي ةيئأدتبأ ةصسردمل ذاحم يدأوب ريطخ طوقصسل هصضرعت دعب كلذو ،هل ةيحأرج ةيلمع ءأرجأ ىلإأ تعدتصسأ

ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع هلقنو ةيحصضلأ فاعصسإأ لجأ’ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت نيأأ ،»ل ع» وعدملأ ريخأ’أ أذه
نإاف ،انرداصصم بصسح ةثداحلأ ليصصافت نعو ،مزÓلأ جÓعلأ ةيقب لامكإ’ ةكيرب ةنيدمب فايصضوب دمحم ىفصشتصسم
يف أذه ،روصسكب هتباصصإأ ىلإأ ىدأأ ام ،فوهك نم لكصشملأ يدأولأ ةفاح نم طقصسي نأأ لبق ،هنأرقأأ ةقفر بعلي ناك ةيحصضلأ
ضسيلو ،قباصس تقو يف ةنصس41 رمعلأ نم غلبي لفطل ةهباصشم ةثداح تدهصش دق ةقطنملأ تأذ هيف تناك يذلأ تقولأ

ةبرت’أ نم ةموك هيلع توه نأأ دعب ،هفتح ةنصس11 رمعلأ نم غلبي لفط يصضاملأ ةعمجلأ يقل هذه ةقطنملأ نع ديعبب
يهو ،ةباصصإ’اب أرثأاتم ناكملأ نيعب هكÓهو ضسأأرلأ ىوتصسم ىلع هتباصصإأ ىلإأ ىدأأ ام ،يدأولأ ةفاح نم اهرايهنإأ دعب
اهدصصقي يتلأ نكام’أ هذه لثم ةروطخل ةقطنملاب ءايلو’أ فرط نم رذحلأو ةطيحلأ ذاختأ بلطتت يتلأ ثدأوحلأ

T°ƒT°É¿.ì.اهل ةعباتلأ رذعملأ ةقطنمب اميصس ةيدلبلاب ةيصضايرلأو ةيهيفرتلأ قفأرملأ ضصقن لظ يف بعلل مهؤوانبأأ

 جيريرعوب جربب نيياكوكلأ جيورتب موقت ةيلود ةكبسش كيكفت
تأردخملأ جيورتب موقت ةيلود ةكبصش كيكفت نم جيريرعوب جرب ةي’و نمأ’ لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف رصصانع نكمت
ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو. جيريرعوب جرب ةنيدمل يقرصشلأ جرخملاب ةصشرو لغتصست (نيياكوك) ةبلصصلأ

امهب هبتصشم ةيوه ديدحت مت امك ، جيريرعوب جرب ةنيدمب ناميقي نيصصخصش فيقوت نم تنكم ةيلمعلأ نأأ ةي’ولأ نمأ’
تناك ةيمأرجإ’أ ةكبصشلأ رصصانع نأأ ةيلخلأ تأذ بصسحو اصسنرفب ميقم يناثلأ و مناغتصسم ةنيدمب ميقي امهدحأ نأرخآأ

كأرك) جاتنإاب موقت مث جيريرعوب جرب ةنيدم ىلإأ يرئأزجلأ برغلأ ندم ىدحإأ نم ةبلصصلأ تأردخملأ لاخدإاب موقت
ةبلصصلأ تأردخملأ نم ةيمك عاجرتصسأ ةيل˘م˘ع˘لأ لÓ˘خ م˘تو كلذ˘ل ضصا˘خ دا˘ت˘ع ن˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ة˘ير˘صس ة˘صشرو˘ب (ن˘ي˘يا˘كو˘ك˘لأ

ضصاخ داتعو  غلك036.3 نزوب (نيياكوكلأ كأرك) جاتنإأ يف لمعتصست ةيئايميك دأوم ، مأرغ44.0 نزوب (نيياكوك)
ةيح ةريخذو ءاصضيب ةحلصسأأو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق41 ىلإأ ةفاصضإأ (نيياكوكلأ كأرك) ةدام ريصضحت يف لمعتصسي
فلم زجنأأ  ثيح جد009.251 ب ردقي يلام غلبم و ةيحايصس ةبكرمو ةلاقن فتأوه (30) ةثÓثو قبئزلأ ةدام أذكو
ةيعرصش ريغ ةقيرطب عيبلأ و ضضرعلأ دصصق (نيياكوك) ةبلصصلأ تأردخملأ نيزخت و لقن و ةزايح ةمهتب مهدصض يئاصضق
و (نيياكوك) ةبلصصلأ تأردخملأ ريصضحت و بيكرت يف ةيئايميك دأوم راصضحتصسأ و ةصشرو ءاصشنإأ و ةيلود ةكبصش راطإأ يف

ةنصس63(أ-ب)  نأوعدملأ هبجومب مدق ، (نيياكوك) ةبلصصلأ تأردخملأ جاتنإأ يف اهتبيكرت لخدت ةيئايميك دأوم ةزايح

 ≈°eƒS.´. ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب امهعأديإأ مت يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ بجومب و ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ ةنصس82 (ضس-ز) و

ضسأرهأأ قوصس

ةفيحجلاب هراقبأأ ةقرسسل ةيسشام يبرم سضرعت
لبطصصإأ لخأد نم رقبلأ نم ضسوؤور01 ةقرصس ىلع ةيصشامللو راقبأ’أ ضسوؤور ةقرصس يف ةصصتخم ةباصصع دأرفأأ مدقأأ

يبرم وه و اصضر ىيحي نب ةيحصضلل ةقورصسملأ راقبأ’أ ضسوؤور دوعت و ، ةيرورعزلأ ةيدلب بونج ةعقأولأ ةفيحجلأ ةيرقب
ثيح اهثودح نم ريصصق تقو دعب ةعقأولأ فاصشتكأ مت دق و ، ةيرقلاب دجأوتملأ دجصسملأ ةأذاحمب نكصسي طيصسب راقبأأ

ةيلمع نع لوؤوصسملأ وه هقيدصص نأأ فرتعإأ يذلأ و ضصوصصللأ دحأأ ىلع ضضبقلأ نم هنأريج ةقفر يصشأوملأ بحاصص نكمت
مهيدل ةيمصسر ىوكصش ميدقت عم ةيرورعزلاب ينطولأ كردلأ ةقرفل هميدقت متي نأأ لبق هتزوحب راقبأ’أ نأأ و ةقرصسلأ
راقبأ’أ ناكم ءاقب عم رأرف ةلاح يف يصسيئرلأ هب هبتصشملأ ىقبي و ةثداحلأ تاصسبÓم و فورظ يف قيقحت حتف مت نيأأ
ةعصسوم ثحب ةيلمع يرجتو ،ةثداحلأ يف تاقيقحت ينطولأ كردلأ رصصانع رصشاب دق و ،نآ’أ دح ىلإأ ’وهجم ةقورصسملأ

¢GC.T.ةقورصسملأ راقبأ’أ ضسوؤور ءافخأ ناكمو ةانجلل لوصصولأ لجأأ نم

 ديلوتلأو ءاصسنلأ بطب ةصصاخلأ ةبوانملأ قÓطنإأ راظتنإأ يف

فراطلاب سسابسسبلأ ىفسشتسسمب ةيرسصيق ةد’و ةيلمع لوأأ
مأأوت ةد’و اهلÓخ مت ةيرصصيق ةيلمع لوأأ يراجلأ عوبصسأ’أ ةيأدب فراطلأ ةي’و ضسابصسبلاب ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوملأ تدهصش

ةحلصصم كلذ عم تأزأوملاب ايمصسر حاتتفأ مت هنإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ بصسحو ىفصشتصسملأ حاتتفأ دنم ةرم لوأ’
نأأ املع مداقلأ يرفيف ره˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لأو ءا˘صسن˘لأ بط˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘بوا˘ن˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ةد’و˘لأ ي˘ث˘يد˘ح

ىفصشتصسملأ نع ءىبعلأ فيفخت يف تمها˘صس ي˘ت˘لأو ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ م˘هأأ ن˘م .د˘ع˘ي ضسا˘ب˘صسب˘لأ ىف˘صشت˘صسم

Qjº.Ω.ابيرق ةد’ولأ ةحلصصم نع ءىبعلأ فيفخت أذكو تايلمعلاب قلعتي اميف ةصصاخ ةبانعب دصشر نبأ يعماجلأ

ءأرمحلأ موحللأ نم راطنق5.2 زجحي فيطسس نمأأ
  كلهتسسإلل حلاسصلأ ريغ

حلاصص ريغ«جاجد» ءاصضيبلأ موح˘ل˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘ك˘م˘ت
ةنيدم طصسو يرصشبلأ كÓهتصسÓل ةهجوم تناك يتلأ موحللأ يهو ،فصصنلأ و نيراطنقـلأ اهنزو زهان يرصشبلأ كÓهتصسÓل
،فيطصس ةي’و نمأ’ ةعباتلأ يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملاب ةفاظنلأو ريهطتلأ ةعومجم دأرفأأ اهرطأأ ةيلمعلأ .فيطصس
ةبقأرم تمت نيأأ ،فيطصس ةنيدم طصسو ةنئاكلأو ةيمويلأ «رامع ةصشابع» قوصس ىوتصسم ىلع تمت ةيباقر تايرود بقع تءاجو
،فصصن و نيراطنقـلأ اهنزو زهان «جاجد» ءاصضيبلأ موحللأ نم ةربتعم ةيمك لقنت اهنأأ نيبت نيصصخصش اهنتم ةأايهم ريغ ةبكرم
اهردصصم تبثت ةيرطيب ةيبط ةداهصش وأأ ةقيثو يأأ ىلع رفوتت ’ ةلومح اهنأاب املع ةفاظنلأو ةحصصلأ طورصش ىندأأ ةاعأرم نود
اهتيحÓصص مدع د˘كأأ يذ˘لأ ير˘ط˘ي˘ب˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ ىل˘ع ا˘ه˘ن˘م ة˘ن˘ي˘ع ضضر˘ع ع˘م ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،ير˘صشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘صص  وأأ
.ةيصضقلأ تاصسبÓم يف قيقحت حتف عم اهفÓتإأ دصصق ةصصتخملأ حلاصصملأ فرصصت تحت اهعصضو مت ثيح ،يرصشبلأ كÓهتصسÓل
ءاصضيب موحل لقن ةمهت نع نيفلاخملأ دصض ايئأزج افلم ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ تدعأأ ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسأ دعب

GCjªø.Q    .اهيف تبلل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلل لصسرأأ ،عيبلأ دصصق كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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